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Uchwała Nr XLIV/302/2020 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 26 listopada 2020 roku 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

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

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) i art. 20 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 293, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471, poz. 782, poz. 1086 i poz. 1378), Rada Gminy 

Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Zgodnie z uchwałą 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, po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo” uchwalonego Uchwałą 

Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 2019 roku, uchwala się 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Mosty gmina 

Kosakowo, od ulicy Wałowej do ulicy Spacerowej. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Mosty gmina 

Kosakowo, od ulicy Wałowej do ulicy Spacerowej, zwany dalej planem, obejmuje obszar 

o powierzchni około 119 ha, którego granice określono na załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2.  

Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3; 

4) dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 4. 

§ 3.  

Na terenie objętym planem nie występują uwarunkowania wymagające ustaleń w zakresie: 

1) granic i sposobów zagospodarowania obszarów osuwania się mas ziemnych, 

krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 

zagospodarowania przestrzennego województwa; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów. 
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§ 4.  

1. Plan zawiera dwustopniowy układ ustaleń: 

1) ustalenia ogólne, obowiązujące na całym obszarze planu; 

2) ustalenia szczegółowe, obowiązujące dla poszczególnych terenów, wydzielonych 

liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.  

2. Dla każdego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują jednocześnie 

ustalenia ogólne i szczegółowe. 

§ 5. 

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia do 12 stopni; 

2) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach, którego główne połacie nachylone 

są pod tym samym kątem względem płaszczyzny pionowej zawierającej najdłuższą 

kalenicę dachu; 

3) istniejąca zabudowa/istniejące budynki – należy przez to rozumieć budynki istniejące  

w dniu wejścia w życie niniejszego planu oraz budynki, co do których w dniu wejścia  

w życie niniejszego planu obowiązywało prawomocne pozwolenie na budowę; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą wyklucza 

się lokalizację budynków i wiat. Linia ta nie dotyczy podziemnych części budynków. 

Dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczone linie zabudowy elementów drugorzędnych 

takich jak: 

a) balkony, werandy, wykusze, niezabudowane schody zewnętrzne, zadaszenia nad 

wejściami, markizy – do 1,5m poza wyznaczoną linię zabudowy, 

b) gzymsy, okapy – do 0,6m poza wyznaczoną linię zabudowy. 

Na każdym terenie dopuszcza się dodatkowo wysunięcie elewacji budynku poza 

nieprzekraczalną linię zabudowy w przypadku realizacji zewnętrznej termomodernizacji 

do 0,2 m poza wyznaczoną linię zabudowy; 

5) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny, 

którego definicja zawarta jest w przepisach odrębnych dotyczących warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut 

pionowy zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków zlokalizowanych w granicach 

działki budowlanej na powierzchnię tej działki. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: 

powierzchni obiektów budowlanych innych niż budynki, części budynków niewystających 

ponad powierzchnię terenu, tarasów, schodów zewnętrznych niezabudowanych, ramp 

zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych i oświetlenia zewnętrznego. 

Powierzchnia zabudowy w ustaleniach planu określona jest w stosunku do powierzchni 

działki budowlanej; 

7) przestrzeni ogólnodostępnej – należy przez to rozumieć teren lub część terenu, którego 

cechą charakterystyczną jest powszechna dostępność, służący nawiązywaniu relacji 

społecznych; 

8) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć rodzaje usług niekonfliktowych  

w stosunku do funkcji mieszkaniowej. Do usług nieuciążliwych nie zalicza się 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi z zakresu prawa ochrony środowiska, oraz takich, które mogą powodować 
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negatywne oddziaływanie na otoczenie wynikające z przekroczenia standardów 

środowiskowych określonych przepisami prawa, powodowane między innymi emisją 

pyłów i gazów, odorów, hałasu, promieniowania, a także wynikające ze wzmożonego 

ruchu pojazdów, związanego z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń generujących ten 

ruch, w szczególności warsztat mechaniki pojazdowej, warsztat wulkanizacyjny, usługi 

transportowe; 

9) zapleczu działki – należy przez to rozumieć część działki znajdującą się za budynkiem  

o funkcji mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej patrząc od strony frontu tej działki; 

10) zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć drzewa i krzewy o wysokości powyżej 2m.  

DZIAŁ II 

Ustalenia ogólne 

§ 6.  

Ustala się następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi 

ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

3) symbol cyfrowy oznaczający numer terenu; 

4) symbol literowy oznaczający przeznaczenie terenu; 

5) granice strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji 

zabytków; 

6) obiekty o wartościach historyczno-kulturowych objęte ochroną konserwatorską; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

8) strefa biologicznie czynna. 

 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania 

§ 7.  

Obszar planu obejmuje łącznie 109 terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi tereny 

o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, w tym: 

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 1 do 28 oraz symbolem 

literowym MN, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 29 do 40 oraz symbolem 

literowym MN/U, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej; 

3) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 41 do 48 oraz symbolem 

literowym IT, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny infrastruktury technicznej; 

4) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi 49 i 50 oraz symbolem 

literowym R, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny rolnicze; 

5) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 51 do 58 oraz symbolem 

literowym ZP, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny zieleni urządzonej; 
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6) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 59 do 64 oraz symbolem 

literowym WS, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny wód powierzchniowych 

śródlądowych; 

7) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 01 oraz symbolem literowym 

KDZ(p), oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren drogi publicznej klasy zbiorczej 

(poszerzenie); 

8) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 02 do 03 oraz symbolem 

literowym KDL, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny dróg publicznych klasy 

lokalnej; 

9) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 04 do 022 oraz symbolem 

literowym KDD, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny dróg publicznych klasy 

dojazdowej; 

10) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 023 do 041 oraz 

symbolem literowym KDW, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny dróg 

wewnętrznych; 

11) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 042 do 044 oraz 

symbolem literowym KDX, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny ciągów pieszo-

jezdnych; 

12) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 045 oraz symbolem literowym 

KDX/IT oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego 

i infrastruktury technicznej. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

§ 8.  

1. W granicach obszaru objętego planem obowiązują jednolite zasady dotyczące 

wykończenia elewacji oraz geometrii, pokrycia i kolorystyki dachów w nowych 

budynkach, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 

2. W nowych budynkach zlokalizowanych w granicach jednej działki budowlanej na terenach 

oznaczonych symbolem MN i MN/U, za wyjątkiem budynków gospodarczych, należy 

zachować jednakowe materiały i kolorystykę pokrycia dachów i wykończenia elewacji. W 

przypadku przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy budynków istniejących dopuszcza się 

stosowanie dotychczasowych materiałów i kolorystyki. 

3. W granicach jednej działki budowlanej, na terenach oznaczonych symbolami MN i MN/U, 

dopuszcza się budowę nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego.  

4. W zakresie lokalizacji nowych budynków na działce ustala się: 

a) budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe i usługowe należy lokalizować kalenicą 

prostopadle lub równolegle do linii zabudowy, wyznaczonej od strony, od której będzie 

odbywał się wjazd na działkę. Nie dotyczy działek z nieregularnym przebiegiem linii 

zabudowy, 

b) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych  

i usługowych kalenicą prostopadle lub równolegle do jednej z bocznych granic danej 

działki,  
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c) budynki gospodarcze i garażowe należy lokalizować kalenicą równolegle lub 

prostopadle do budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na 

tej samej działce,  

d) wolnostojące budynki gospodarcze należy lokalizować na zapleczu działki.  

5. Zakaz lokalizacji parkingów i miejsc postojowych na terenach oznaczonych symbolem ZP 

oraz w strefach biologicznie czynnych. 

6. W granicach planu zakazuje się lokalizacji: 

a) blaszanych garaży, blaszanych budynków gospodarczych, 

b) pól namiotowych i kempingowych.  

§ 9.  

1. Ustala się parametry zabudowy zgodne z zasadami określonymi w ustaleniach 

szczegółowych. 

2. Istniejące podziały geodezyjne uznaje się za zgodne z planem. 

3. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni mniejszej niż minimalna powierzchnia 

określona w ustaleniach szczegółowych, w celu: 

1) regulacji granic między sąsiednimi działkami, poprawę funkcjonowania działek 

sąsiednich, uregulowanie stanów prawnych; 

2) lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej; 

3) wydzielenia dojścia lub dojazdu do nowoprojektowanych działek budowlanych. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania 

krajobrazu 

§ 10.  

W granicach obszaru objętego planem ustala się: 

1) tereny oznaczone symbolem literowymi MN pod względem dopuszczalnych poziomów 

hałasu zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z przepisami 

regulującymi dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku; 

2) tereny oznaczone symbolem literowymi MN/U pod względem dopuszczalnych 

poziomów hałasu zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie  

z przepisami regulującymi dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku; 

3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, określonych w przepisach wykonawczych wskazujących rodzaje 

przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;  

4) użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mogą stanowić źródła zanieczyszczeń dla 

środowiska wodno-gruntowego. Należy stosować takie rozwiązania techniczne, 

technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym  

z racji dopuszczonej funkcji; 

5) uciążliwości dla środowiska, związane z prowadzoną na terenie działalnością 

gospodarczą, a powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektroenergetyczne  

i promieniowanie, nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, 

odpowiednich dla przeznaczenia poszczególnych terenów; 

6) zagospodarowanie powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający sąsiednie 

nieruchomości oraz drogi przed spływem wód opadowych i roztopowych; 
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7) realizacja ustaleń planu nie może prowadzić do pogorszenia istniejącego stanu czystości 

powietrza zarówno na obszarze objętym planem, jak i na terenach sąsiednich; 

8) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych musi odbywać się zgodnie z przepisami 

odrębnymi z zakresu prawa o odpadach; 

9) planowane zagospodarowanie terenu nie może powodować zmiany stosunków wodnych 

na obszarze objętym planem oraz na terenach sąsiednich; 

10) nakaz stosowania technologii niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do celów grzewczych 

w budynkach; 

11) nakaz zachowania i ochrony istniejących zadrzewień, z dopuszczeniem ich niezbędnej 

wycinki w miejscach kolizji z planowanym zainwestowaniem. Ewentualna wycinka 

drzew powinna uwzględniać okres lęgowy ptaków. Przed wycinką drzewa należy 

zinwentaryzować pod kątem zasiedlenia przez ptaki, owady i nietoperze oraz 

występowanie na nich porostów; 

12) przy zagospodarowaniu działki budowlanej zielenią stosować zróżnicowane gatunki 

drzew i krzewów, zgodne z lokalnymi warunkami siedliskowymi; 

13) nakaz zapewnienia ochrony dziko występujących roślin, zwierząt, grzybów, płazów 

oraz ich siedlisk zgodnie z przepisami o ochronie przyrody; 

14) w granicach stref biologicznie czynnych, oznaczonych na rysunku planu, obowiązuje 

zakaz zabudowy kubaturowej, nakaz zachowania min. 80% powierzchni biologicznie 

czynnej i zagospodarowanie zielenią, w tym zielenią wysoką; 

15) nakaz zachowania przepustowości rowów melioracyjnych istniejących w granicach 

planu, z dopuszczeniem ich przebudowy; 

16) nakaz zachowania i ochrony istniejących zbiorników wodnych; 

17) na całym obszarze planu ustala się zakaz lokalizacji gazociągów wysokiego ciśnienia; 

18) na obszarze planu dopuszcza się niwelacje terenu do 2m n.p.m. 

 

Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, 

oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 11. 

W granicach obszaru objętego planem zlokalizowane są obiekty o wartościach historyczno-

kulturowych współtworzące klimat historycznej zabudowy wsi, objęte ochroną 

konserwatorską, oznaczone na rysunku planu, tj. budynek mieszkalny przy ul. Łąkowej 1, 

znajdujący się na terenie 31-MN/U, budynek mieszkalny przy ul. Łąkowej 2, znajdujący się 

na terenie 29-MN/U oraz budynek mieszkalny przy ul. Łąkowej 4, znajdujący się na terenie 

31-MN/U, dla których ustala się: 

1) ochronę w zakresie historycznych: lokalizacji, wielkości i proporcji bryły, kształtu 

dachu oraz zachowanego detalu architektonicznego;  

2) zakaz nadbudowy i rozbudowy. 

§ 12. 

Część obszaru objętego planem znajduje się w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych ujętej w ewidencji zabytków, oznaczonej na rysunku planu.  

W obrębie tej strefy roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na 

obszarze występowania zabytków archeologicznych, mogące doprowadzić do ich 
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przekształcenia lub zniszczenia wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, których 

zakres i rodzaj ustala wojewódzki konserwator zabytków w trybie przepisów odrębnych. 

 

Rozdział 5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 13.  

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w 

rozumieniu obowiązujących przepisów, z zakresu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. Przestrzeń ogólnodostępną w granicach planu stanowią drogi publiczne, a także tereny 

oznaczone symbolem ZP. 

3. Dopuszcza się urządzenie przestrzeni ogólnodostępnych na pozostałych terenach, nie 

wymienionych w ust.2. 

4. Dla przestrzeni ogólnodostępnych obowiązują następujące ustalenia: 

1) nakaz zagospodarowania minimum 50% powierzchni, jako powierzchni biologicznie 

czynnej z uwzględnieniem nasadzeń zieleni wysokiej. Nie dotyczy dróg publicznych; 

2) nakaz zagospodarowania terenu z uwzględnieniem dostępności dla wszystkich, w tym 

dla osób ze szczególnymi potrzebami; 

3) nakaz zapewnienia odpowiedniego oświetlenia przestrzeni; 

4) stosowanie takich materiałów, jak kamień, drewno lub materiał drewnopodobny, szkło, 

stal, beton, cegła licowa. 

5. W granicach przestrzeni ogólnodostępnych, poza terenami dróg publicznych, dopuszcza 

się urządzenia rekreacyjne i sportowe oraz place zabaw dla dzieci. 

6. W obrębie przestrzeni publicznych, nakazuje się stosowanie jednolitego, 

zharmonizowanego w formie, materiale i kolorze wyposażenia powtarzalnego, takiego jak 

np. latarnie, ławki, donice, kwietniki, kosze na śmieci, barierki, słupki, stojaki na rowery, 

itp. 

Rozdział 6 

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 

§ 14.  

1. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu określono 

w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały. 

2. Dopuszcza się tarasy na parterowych częściach budynków.  

3. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków w linii istniejącej 

zabudowy, z możliwością zachowania dotychczasowych wskaźników zabudowy 

i zagospodarowania terenu.  

4. Dla budynków istniejących na dzień uchwalenia planu, posiadających inny rodzaj dachu 

niż ustalony w niniejszym planie, zezwala się na ich przebudowę, z możliwością 

zachowania dotychczasowej geometrii dachu, a także ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie 

z ustaleniami planu, z możliwością zachowania geometrii dachu, jak w części istniejącej. 

Rozdział 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią  
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§ 15.  

1. Część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest  

w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% i dla którego obowiązują przepisy odrębne  

z zakresu prawa wodnego. 

2. Przy lokalizowaniu zabudowy na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią należy 

uwzględnić następujące warunki: 

a) poziom terenu przeznaczonego pod zabudowę podnieść do poziomu +2.0 m n.p.m. 

Nie dotyczy terenów 1-MN i 9-MN, na których obowiązuje zakaz lokalizacji nowej 

zabudowy w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, 

b) obowiązuje zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej, 

c) w części budynków znajdujących się poniżej poziomu zalania należy stosować 

materiały i konstrukcje izolujące oraz zabezpieczające przed działaniem wody,  

d) obowiązuje posadowienie obiektów budowlanych na płytach fundamentowych, 

e) obowiązuje izolowanie przeciwwodne ścian i płyty fundamentowej  

z zabezpieczeniem przed rozmyciem podłoża, 

f) należy zastosować zabezpieczenia przed wpływem zwrotnym ścieków z sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

3. Teren pod budowę dróg oznaczonych symbolami 03-KDL, 024-KDW i 04-KDD, w części 

zlokalizowanej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią należy podnieść do 

poziomu 2.0 m n.p.m. 

§ 16.  

Część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach 

Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, dla 

którego obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony przyrody. Na terenach objętych 

siecią Natura 2000 zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób 

pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także  

w znaczący sposób wpływać na gatunki, dla których ochrony wyznaczony został obszar 

Natura 2000. W razie lokalizacji inwestycji o potencjalnie negatywnym wpływie na siedliska 

lub gatunki chronione w obrębie obszaru Natura 2000, podjęcie takiej inwestycji, 

dopuszczalne jest po spełnieniu dodatkowych warunków w trybie i zakresie określonym 

przepisami z zakresu ochrony przyrody. 

§ 17.  

Cały obszar objęty planem, zlokalizowany jest w granicach otuliny Nadmorskiego Parku 

Krajobrazowego, dla którego obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony przyrody.  

§ 18.  

1. Część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest  

w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej „Mechelinki", dla którego 

obowiązują przepisy odrębne z zakresu prawa geologicznego i górniczego.  

2. Część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest  

w granicach terenu i obszaru objętego koncesją nr 19/2001/m na bezzbiornikowe 

podziemne magazynowanie gazu w PMG Kosakowo, dla których obowiązują przepisy 

odrębne z zakresu prawa geologicznego i górniczego. 
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Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym 

§ 19. 

1. W zakresie warunków scalania i podziału działek ustala się: 

1) minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych w granicach 

terenów oznaczonych symbolami MN, MN/U: 800m2; 

2) minimalną szerokość frontu dla nowo wydzielanych działek na terenach MN i MN/U: 

18m; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego:  co najmniej jedna  

z bocznych granic działki musi być zlokalizowana pod kątem 90 stopni w stosunku  

do pasa drogowego z dopuszczalną tolerancją do 10%. 

2. Ustalenia ust. 1 nie dotyczą działek wydzielanych dla stacji transformatorowych, 

przepompowni ścieków lub innych urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg. 

Rozdział 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 

§ 20.  

1. Na obszarze objętym planem obowiązują ograniczenia wysokości obiektów naturalnych  

i sztucznych, w tym obiektów budowlanych, wynoszące od 89 m n.p.m. do 93m n.p.m., 

zgodnie z dokumentacją planowanego lotniska Gdynia – Oksywie. Ograniczenia 

wysokości obejmują również umieszczone na obiektach urządzenia. 

2. Wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej lub wyższej od 50m nad poziomem 

terenu, przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę, podlegają zgłoszeniu do 

właściwego organu wojskowego.  

 

Rozdział 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 21.  

1. Obsługę komunikacyjną ustala się z istniejących dróg publicznych oraz istniejących  

i projektowanych dróg wewnętrznych zlokalizowanych w granicach planu, zgodnie  

z rysunkiem planu,  z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zakaz lokalizacji nowych zjazdów z istniejącej poza granicami planu publicznej drogi 

klasy zbiorczej (ul. Gdyńska), dla której, zgodnie z rysunkiem planu, wyznaczono 

poszerzenie oznaczone symbolem 01-KDZ(p), a także z projektowanej drogi publicznej 

klasy lokalnej, oznaczonej symbolami 02-KDL oraz 03-KDL na tereny: 2-MN, 3-MN,  

8-MN, 14-MN, 15-MN, 20-MN, 21-MN. 

3. Powiązanie komunikacyjne obszaru planu z istniejącym, zewnętrznym układem 

komunikacyjnym, zapewniają istniejące w granicach planu drogi publiczne - ulice 

Kameliowa, Miłorzębowa, Gdyńska oraz Łąkowa. 

4. W granicach planu dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,  

a także ścieżek rowerowych.  

5. W zakresie zapewnienia miejsc parkingowych ustala się: 
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1) minimalną liczbę miejsc postojowych w ilości:  

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie, 

b) dla lokali usługowych: nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 40m2 

powierzchni użytkowej lokalu usługowego i nie mniej niż 1 miejsce postojowe/3 

zatrudnionych, 

c) dla lokali noclegowych: 1 miejsce postojowe/4 miejsca noclegowe, lecz nie mniej 

niż 1 miejsce postojowe/1 pokój; 

2) dla każdego obiektu wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk wynikająca z pkt 1; 

3) zapewnienie minimalnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową w odniesieniu do ogólnej liczby miejsc postojowych ustalonych 

zgodnie z pkt. 1: 

a) 1 miejsce jeżeli ogólna liczba miejsc postojowych wynosi 5 – 20,  

b) 2 miejsca jeżeli ogólna liczba miejsc postojowych wynosi 21 – 100, 

c) 4% ogólnej liczby miejsc postojowych, jeżeli ta liczba przekracza 100; 

4) miejsca postojowe należy przewidzieć w granicach działki budowlanej lub terenu 

wyznaczonego liniami rozgraniczającymi. Zakaz lokalizacji miejsc postojowych na 

terenach oznaczonych symbolami ZP i strefach biologicznie czynnych;  

5) wymagany wskaźnik miejsc postojowych obowiązuje także dla przebudowy, 

rozbudowy, nadbudowy, a także zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów 

w obszarze planu, która ze względu na swój charakter lub rozmiar może powodować 

zwiększenie potrzeb parkingowych. 

§ 22.  

Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić przebieg dróg pożarowych, wyznaczonych 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych. 

Rozdział 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 23.  

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1) zaopatrzenie całego obszaru planu z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej; 

2) dopuszcza się korzystanie z indywidualnych ujęć wody do czasu rozbudowy sieci 

wodociągowej. Po jej rozbudowie ustala się obowiązek przyłączenia do sieci; 

3) wodę dla celów ppoż. w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, należy 

zapewnić z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w hydranty lub  

z innych źródeł zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi przeciwpożarowego 

zaopatrzania w wodę oraz dróg pożarowych. 

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) zasilanie energetyczne terenów objętych planem z linii elektroenergetycznych; 

2) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych niskich 

i średnich napięć wyłącznie jako sieci kablowych.  

3. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: zasilanie w ciepło z sieci 

ciepłowniczej lub z systemów grzewczych na paliwa charakteryzujące się niskimi 

wskaźnikami emisji z wykorzystaniem urządzeń o wysokim stopniu sprawności. 
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4. Do zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną dopuszcza się wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii w formie mikroinstalacji, za wyjątkiem przydomowych 

elektrowni wiatrowych.  

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz dla celów bytowych lub grzewczych 

z indywidualnych źródeł; 

2) dopuszcza się realizację sieci gazowej wraz z niezbędnymi elementami tej sieci w celu 

gazyfikacji obszaru, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w gaz terenów 

przewidzianych w projektowanym planie. 

6. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się nakaz odprowadzenia ścieków 

sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Nakaz ten nie dotyczy działek z istniejącymi 

przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Obowiązuje odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa 

wodnego.  

7. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się: 

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi  

z zakresu prawa wodnego; 

2) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów budowlanych należy zagospodarować 

w granicach działki; 

3) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej; 

4) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją 

wodną oraz zaleganiem wód opadowych.  

8. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się: 

1) uzbrojenie w zakresie usług telekomunikacyjnych w oparciu o istniejącą i projektowaną 

sieć telekomunikacyjną; 

2) linie telekomunikacyjne projektować jako podziemne. 

9. W zakresie gospodarowania odpadami stałymi: zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 

prawa o odpadach. 

§ 24.  

1. Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej.  

2. Nowe sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających dróg.  

3. W przypadku braku możliwości realizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających dróg, dopuszcza się realizację tych sieci na pozostałych terenach 

wydzielonych liniami rozgraniczającymi z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej 

zabudowy oraz w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia tych terenów. 

 

Rozdział 12 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 

4 ustawy  

§ 25.  

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy, w wysokości określonej w ustaleniach szczegółowych. 
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DZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe 

§ 26.  

Dla terenu: 1-MN (o powierzchni ok. 0,90ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 

lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego. Obowiązuje zakaz nowej 

zabudowy w części zlokalizowanej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 25%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,50; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 800m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 60%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) nie dopuszcza się kondygnacji podziemnych; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach obszaru 

szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest średnie i wynosi 1%, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 15. 

4. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach Specjalnego 

Obszaru Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, obowiązują 

ustalenia zawarte w §16. 

5. Teren zlokalizowany jest w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

6. Teren zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 
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7. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%.  

§ 27.  

Dla terenów: 2-MN (o powierzchni ok. 0,88ha), 3-MN (o powierzchni ok. 0,48ha), 4-MN (o 

powierzchni ok. 0,51ha), 5-MN (o powierzchni ok. 0,91ha), 6-MN (o powierzchni ok. 

0,41ha), 7-MN (o powierzchni ok. 0,72ha), 8-MN (o powierzchni ok. 1,39ha), oznaczonych 

na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 

lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 35%, przy czym 

powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 250m2; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,7; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 800m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 50%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) nie dopuszcza się kondygnacji podziemnych; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Część terenów 3-MN, 4-MN oraz tereny 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-MN w całości, zgodnie  

z rysunkiem planu, zlokalizowane są w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują ustalenia 

zawarte w § 12. 

4. Część terenów 2-MN, 3-MN, 4-MN, 8-MN, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana 

jest w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 
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prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, dla którego 

obowiązują ustalenia zawarte w § 15. 

5. Część terenu 6-MN, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach 

Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, 

obowiązują ustalenia zawarte w §16. 

6. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

7. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

8. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

9. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%.  

§ 28.  

Dla terenów: 9-MN (o powierzchni ok. 3,95ha), 10-MN (o powierzchni ok. 2,36ha), 

oznaczonych na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 

lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego. W granicach terenu 9-MN 

obowiązuje zakaz zabudowy w części zlokalizowanej na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 20%, przy czym 

powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 200m2; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,4; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 1000m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 60%. Do powierzchni tej nie wlicza się powierzchni działki 

zlokalizowanej w strefie biologicznie czynnej wyznaczonej na rysunku planu; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) nie dopuszcza się kondygnacji podziemnych; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 
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13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. W granicach terenów wyznacza się strefę biologicznie czynną, w której obowiązuje zakaz 

zabudowy kubaturowej, nakaz zachowania min. 80% powierzchni biologicznie czynnej  

i zagospodarowanie zielenią, w tym zielenią wysoką. 

4. Część terenu 9-MN oraz teren 10-MN, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są  

w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji 

zabytków, dla której  obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

5. Część terenów, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach obszaru 

szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest średnie i wynosi 1%, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 15.  

6. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

7. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

8. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

9. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 29.  

Dla terenów: 11-MN (o powierzchni ok. 1,65ha), 12-MN (o powierzchni ok. 1,55ha), 

oznaczonych na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 

lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej):  0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 800m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 60%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) nie dopuszcza się kondygnacji podziemnych; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 
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dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Tereny w całości, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

4. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

5. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

6. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 30.  

Dla terenów: 13-MN (o powierzchni ok. 2,65ha), 14-MN (o powierzchni ok. 2,15ha), 

oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 

lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%, przy czym 

powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 250m2; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia działki: 950m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 60%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 
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dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 ust. 4. 

3. W granicach terenów 13-MN, 14-MN, wyznacza się strefę biologicznie czynną, w której 

obowiązuje nakaz zachowania min. 80% powierzchni biologicznie czynnej  

i zagospodarowanie zielenią, w tym zielenią wysoką. 

4. Część terenu 14-MN oraz teren 13-MN w całości, zgodnie z rysunkiem planu, 

zlokalizowane są w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

5. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

6. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

7. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 31.  

Dla terenów: 15-MN (o powierzchni ok. 0,79ha), 16-MN (o powierzchni ok. 1,26ha), 17-MN 

(o powierzchni ok. 1,23ha), 18-MN (o powierzchni ok. 1,32ha), 19-MN (o powierzchni ok. 

1,02ha), 20-MN (o powierzchni ok. 1,21ha), oznaczonych na rysunku planu, obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 

lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia działki:  

a) dla terenów: 15-MN, 16-MN, 17-MN: 650m2, 

b) dla terenów: 18-MN, 19-MN, 20-MN: 800m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 60%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 
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10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. W granicach terenów 15-MN, 20-MN wyznacza się strefę biologicznie czynną, w której 

obowiązuje nakaz zachowania min. 80% powierzchni biologicznie czynnej  

i zagospodarowanie zielenią, w tym zielenią wysoką. 

4. Część terenów 15-MN, 20-MN oraz tereny 16-MN, 17-MN, 18-MN, 19-MN w całości, 

zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują ustalenia 

zawarte w § 12. 

5. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17. 

6. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

7. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 32.  

Dla terenu: 21-MN (o powierzchni ok. 0,69ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 

lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 15%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,3; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 2500m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 60%; 
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8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) nie dopuszcza się kondygnacji podziemnych; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 10m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. W granicach terenu wyznacza się strefę biologicznie czynną, w której obowiązuje nakaz 

zachowania min. 80% powierzchni biologicznie czynnej i zagospodarowanie zielenią, w 

tym zielenią wysoką. 

4. Teren w całości, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której  

obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

5. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

6. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

7. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 33.  

Dla terenu: 22-MN (o powierzchni ok. 2,23ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują 

następujące ustalenia:  

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 

lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 800m2; 
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7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 60%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Teren w całości, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

4. Teren zlokalizowany jest w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

5. Teren zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

6. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 34.  

Dla terenu: 23-MN (o powierzchni ok. 2,35ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 

lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: dla zabudowy wolnostojącej: 

800m2; 
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7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 60%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 ust. 4. 

3. Teren w całości, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której  

obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

4. Teren zlokalizowany jest w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

5. Teren zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

6. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 35.  

Dla terenów: 24-MN (o powierzchni ok. 3,83ha), 25-MN (o powierzchni ok. 1,01ha), 

oznaczonych na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 

lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 800m2; 
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7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 55%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Tereny w całości, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

4. Część terenu 24-MN, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach 

Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, 

obowiązują ustalenia zawarte w §16.  

5. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

6. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

7. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

8. W granicach terenu 24-MN przebiega kanał odwodnieniowy, odprowadzający wody ze 

zbiornika wodnego, znajdującego się na terenie 58-WS. Wszelkie prace i działania 

inwestycyjne w obrębie kanału należy wykonywać w porozumieniu z gestorem kanału. 

9. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 36.  

Dla terenów: 26-MN (o powierzchni ok. 1,47ha), 27-MN (o powierzchni ok. 1,84ha), 

oznaczonych na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 

lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego.   

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
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3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 20%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,6 w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,4; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 1000m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 65%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. W granicach terenu 26-MN wyznacza się strefę biologicznie czynną, w której obowiązuje 

nakaz zachowania min. 80% powierzchni biologicznie czynnej i zagospodarowanie 

zielenią, w tym zielenią wysoką. 

4. Część terenu 27-MN, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

5. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

6. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

7. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 37.  

Dla terenu: 28-MN (o powierzchni ok. 1,26ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 

lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9 w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 1000m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 50%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

4. Teren zlokalizowany jest w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

5. Teren zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

6. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 38.  

Dla terenów: 29-MN/U (o powierzchni ok. 1,51ha), 30-MN/U (o powierzchni ok. 0,16ha), 

31-MN/U (o powierzchni ok. 2,52ha),  32-MN/U (o powierzchni ok. 0,56ha), oznaczonych na 

rysunku planu obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 

Dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe. Nie ustala się proporcji pomiędzy ww. 

funkcjami, dopuszcza się samodzielne wystąpienie jednej z ww. funkcji.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9 w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 800m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 50%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Na terenach 29-MN/U i 31-MN/U, przy ulicy Łąkowej 1, 2 i 4, zlokalizowane są obiekty  

o wartościach historyczno-kulturowych objęte ochroną konserwatorską, oznaczone na 

rysunku planu, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §11. 

4. Część terenu 29-MN/U oraz tereny 30-MN/U, 31-MN/U, 32-MN/U w całości, zgodnie  

z rysunkiem planu, zlokalizowane są w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują ustalenia 

zawarte w § 12. 

5. Część terenów 31-MN/U, 32-MN/U, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest  

w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski 

PLH220032, obowiązują ustalenia zawarte w §16.  

6. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

7. Teren 32-MN/U oraz częściowo tereny 29-MN/U i 31-MN/U zlokalizowane są w 

granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej „Mechelinki", obowiązują ustalenia 

zawarte w §18. 

8. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

9. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 
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§ 39.  

Dla terenów: 33-MN/U (o powierzchni ok. 0,37ha), 34-MN/U (o powierzchni ok. 0,52ha), 

35-MN/U (o powierzchni ok. 1,01ha), 36-MN/U (o powierzchni ok. 1,14ha), 37-MN/U (o 

powierzchni ok. 0,82ha), 38-MN/U (o powierzchni ok. 0,82ha), oznaczonych na rysunku 

planu obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 

Dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe. Nie ustala się proporcji pomiędzy ww. 

funkcjami, dopuszcza się samodzielne wystąpienie jednej z ww. funkcji.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 800m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 50%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Tereny w całości, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której  

obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

4. Część terenów, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach Specjalnego 

Obszaru Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, obowiązują 

ustalenia zawarte w §16. 

5. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

6. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 



27 
 

7. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 40.  

Dla terenu: 39-MN/U (o powierzchni ok. 1,52ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (usługi 

nieuciążliwe). Nie ustala się proporcji pomiędzy ww. funkcjami, dopuszcza się 

samodzielne wystąpienie jednej z ww. funkcji. Dopuszcza się modernizację, przebudowę, 

nadbudowę i rozbudowę istniejących budynków oraz budowę nowych budynków w 

ramach istniejącego siedliska rolniczego. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 25%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,5; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 800m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 60%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) nie dopuszcza się kondygnacji podziemnych; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m. Dla budynków gospodarczych w ramach 

istniejącego siedliska rolniczego dopuszcza się wysokość do 10m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Teren w całości, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

4. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach Specjalnego 

Obszaru Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, obowiązują 

ustalenia zawarte w §16. 
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5. Teren zlokalizowany jest w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

6. Teren zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

7. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 41.  

Dla terenu: 40-MN/U (o powierzchni ok. 1,88ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (usługi 

nieuciążliwe). Nie ustala się proporcji pomiędzy ww. funkcjami, dopuszcza się 

samodzielne wystąpienie jednej z ww. funkcji.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 35%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 1,05, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,7; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,0; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 800m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 50%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, 

pokryty blachą, dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, dopuszcza się lukarny na 

powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna połaciowe, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 

poniżej 30 stopni; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę licową, szkło, beton; 

14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach obszaru 

szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest średnie i wynosi 1%, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 15. 
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4. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach Specjalnego 

Obszaru Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, obowiązują 

ustalenia zawarte w §16. 

5. Teren zlokalizowany jest w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

6. Teren zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

7. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 21. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 42. 

Dla terenów: 41-IT (o powierzchni ok. 0,004ha), 42-IT (o powierzchni ok. 0,03ha), 43-IT  

(o powierzchni ok. 0,03ha), 44-IT (o powierzchni ok. 0,20ha), 45-IT (o powierzchni ok. 

0,002ha), 46-IT (o powierzchni ok. 0,03ha), 47-IT (o powierzchni ok. 0,007ha), 48-IT  

(o powierzchni ok. 0,03ha), oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń o parametrach wynikających z ich 

specyfikacji technicznej. 

3. Tereny 43-IT, 44-IT, 45-IT, 46-IT, 47-IT w całości, zgodnie z rysunkiem planu, 

zlokalizowane są w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

4. Teren 42-IT, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach obszaru 

szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest średnie i wynosi 1%, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 15. 

5. Część terenu 44-IT, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach 

Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, 

obowiązują ustalenia zawarte w §16. 

6. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

7. Teren zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

8. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 21. 

9. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 1%. 

§ 43. 

Dla terenów 49-R (o powierzchni ok. 40,3ha), 50-R (o powierzchni ok. 7,18ha), oznaczonych 

na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze. Obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: nie 

dotyczy. 

3. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  
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4. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

5. Część terenów, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach terenu i 

obszaru objętego koncesją nr 19/2001/m na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie 

gazu w PMG Kosakowo, obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

6. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 21. 

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 5%.  

§ 44.  

Dla terenów: 51-ZP (o powierzchni ok. 0,28ha), 52-ZP (o powierzchni ok. 0,55ha), 53-ZP (o 

powierzchni ok. 0,16ha), 54-ZP (o powierzchni ok. 0,12ha), 55-ZP (o powierzchni ok. 

0,44ha), 56-ZP (o powierzchni ok. 0,12ha), 57-ZP (o powierzchni ok. 0,03ha), 58-ZP (o 

powierzchni ok. 0,08ha), oznaczonych na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej. Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo-

rowerowych oraz obiektów i urządzeń służących do rekreacji. Obowiązuje zakaz 

lokalizacji budynków. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: nakaz 

urządzenia nie mniej niż 80% powierzchni terenu, jako powierzchni biologicznie czynnej  

z nasadzeniami rodzimej zieleni średniej i wysokiej. 

3. Część terenów 53-ZP, 55-ZP, 58-ZP oraz tereny 54-ZP, 56-ZP, 57-ZP w całości, zgodnie 

z rysunkiem planu, zlokalizowane są w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują ustalenia 

zawarte w § 12. 

4. Teren 57-ZP, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach Specjalnego 

Obszaru Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, obowiązują 

ustalenia zawarte w §16. 

5. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17.  

6. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

7. Tereny 51-ZP oraz 52-ZP, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są w granicach 

terenu i obszaru objętego koncesją nr 19/2001/m na bezzbiornikowe podziemne 

magazynowanie gazu w PMG Kosakowo, obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

8. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 21.  

9. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 45. 

Dla terenów: 59-WS (o powierzchni ok. 0,06ha), 60-WS (o powierzchni ok. 0,06ha), 61-WS 

(o powierzchni ok. 0,50ha), 62-WS (o powierzchni ok. 1,31ha), 63-WS (o powierzchni ok. 

0,27ha), 64-WS (o powierzchni ok. 0,46ha), oznaczonych na rysunku planu obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych śródlądowych. Dopuszcza  

się przywrócenie przebiegu cieku Zagórskiej Strugi (Kanału Młyńskiego). Dopuszcza  

się lokalizację szczelnego kolektora odpływowego odprowadzającego oczyszczone ścieki  
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z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" do Zatoki Puckiej. Dopuszcza  

się lokalizację kładek pieszo-rowerowych. Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy. Na 

terenie 64-WS dopuszcza się realizację kanału odwodnieniowego wraz z infrastrukturą 

techniczną. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: nie 

dotyczy.  

3. Należy zapewnić dostęp do terenów, ze względu na konieczność przeprowadzenia 

niezbędnych prac konserwacyjnych, regulacyjnych, awaryjnych i innych mających na celu 

utrzymanie cieku oraz infrastruktury technicznej w dobrym stanie technicznym, prace te 

należy prowadzić poza granicami rezerwatu przyrody. 

4. Tereny 59-WS i 60-WS i część terenu 61-WS zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane 

są w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji 

zabytków, dla której  obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

5. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17. 

6. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

7. Teren 63-WS oraz częściowo tereny 64-WS i 62-WS, zgodnie z rysunkiem planu, 

zlokalizowane są w granicach terenu i obszaru objętego koncesją nr 19/2001/m na 

bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu w PMG Kosakowo, obowiązują 

ustalenia zawarte w §18. 

8. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 21. 

9. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 46.  

Dla terenu: 01-KDZ(p), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej klasy zbiorczej (poszerzenie). 

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Teren w całości, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której  

obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

4. Teren zlokalizowany jest w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17. 

5. Teren zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 47.  

Dla terenów: 02-KDL, 03-KDL, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące 

ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych klasy lokalnej. 

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami 

odrębnymi z zakresu dróg publicznych. 
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4. Część terenów 02-KDL, 03-KDL zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest  

w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji 

zabytków, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

5. Część terenu 03-KDL, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach obszaru 

szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest średnie i wynosi 1%, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 3. 

6. Część terenu 02-KDL, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach 

Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, 

obowiązują ustalenia zawarte w §16.  

7. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17. 

8. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

9. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0% 

§ 48.  

Dla terenów: 04-KDD, 05-KDD, 06-KDD, 07-KDD, 08-KDD, 09-KDD, 010-KDD, 011-

KDD, 012-KDD, 013-KDD, 014-KDD, 015-KDD, 016-KDD, 017-KDD, 018-KDD, 019-

KDD, 020-KDD, 021-KDD, 022-KDD, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami 

odrębnymi z zakresu dróg publicznych. 

4. Część terenów 04-KDD, 010-KDD, 012-KDD, 018-KDD, 021-KDD, oraz tereny 05-

KDD, 06-KDD, 07-KDD, 08-KDD, 009-KDD, 011-KDD, 013-KDD, 014-KDD, 015-

KDD, 016-KDD, 017-KDD, 019-KDD, w całości, zgodnie z rysunkiem planu, 

zlokalizowane są w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

5. Część terenu 04-KDD, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach 

obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest średnie i wynosi 1%, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust.3. 

6. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17. 

7. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

8. Teren 022-KDD oraz część terenu 021-KDD, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane 

są w granicach terenu i obszaru objętego koncesją nr 19/2001/m na bezzbiornikowe 

podziemne magazynowanie gazu w PMG Kosakowo, obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

9. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 49.  

Dla terenów: 023-KDW, 024-KDW, 025-KDW, 026-KDW, 027-KDW, 028-KDW, 029-

KDW, 030-KDW, 031-KDW, 032-KDW, 033-KDW, 034-KDW, 035-KDW,  036-KDW, 
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037-KDW, 038-KDW, 039-KDW, 040-KDW, 041-KDW, oznaczonych na rysunku planu, 

obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych. 

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Część terenu 036-KDW, oraz tereny 025-KDW, 026-KDW, 027-KDW, 028-KDW, 029-

KDW, 030-KDW, 031-KDW, 032-KDW, 033-KDW, 034-KDW, 035-KDW, 037-KDW, 

038-KDW, 039-KDW, 040-KDW w całości, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane 

są w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji 

zabytków, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

4. Tereny 023-KDW i 024-KDW, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są w granicach 

obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest średnie i wynosi 1%, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust.3. 

5. Teren 031-KDW, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach Specjalnego 

Obszaru Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, obowiązują 

ustalenia zawarte w §16. 

6. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17. 

7. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 5%. 

§ 50.  

Dla terenów: 042-KDX, 043-KDX, 044-KDX, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny ciągów pieszo-jezdnych. 

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Tereny, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

4. Tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17. 

5. Tereny zlokalizowane są w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 5%. 

§ 51.  

Dla terenu: 045-KDX/IT, oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego i infrastruktury 

technicznej. 

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń o parametrach wynikających z ich 

specyfikacji technicznej. 
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4. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

5. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach Specjalnego Obszaru 

Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, obowiązują ustalenia 

zawarte w §16. 

6. Teren zlokalizowany jest w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w §17. 

7. Teren zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża soli kamiennej 

„Mechelinki", obowiązują ustalenia zawarte w §18. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 5%. 

DZIAŁ IV 

Ustalenia końcowe 

 

§ 52. 

W granicach obszaru objętego planem traci moc: 

1) Uchwała nr I/2/99 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 

położonych we wsi Mosty w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego; 

2) Uchwała nr IX/60/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: wieś 

Mosty działki Nr 994/9-994/12, wieś Mosty działki Nr część 959/2, 1031/1, 1031/5, 

1031/8, 1019,1021-1029, wieś Rewa działki Nr 393/1, 393/2, 394, gmina Kosakowo; 

3) Uchwała nr XLIII/29/06 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 31 maja 2006 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 

położonych w Mostach na północ od kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków; 

4) Uchwała nr XXXII/49/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 maja 2005r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 

położonych w Mostach w gminie Kosakowo; 

5) Uchwała Nr XVII/104/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości  

nr 997 i 996/2 w Mostach gm. Kosakowo; 

6) Uchwała nr VII/23/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach gm. Kosakowo; 

7) Uchwała Nr 1/3/99 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 

położonych we wsi Mosty w rejonie drogi wojewódzkiej Gdynia-Rewa; 

8) Uchwała Nr V/16/2003 Rady Gminy Kosakowo z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dla 

bezzbiornikowego magazynowania gazu Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo; 

9) Uchwała Nr XL/58/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kanału 
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zrzutowego odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków 

„Dębogórze” do Zatoki Puckiej w Mechelinkach gm. Kosakowo. 

§ 53.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.  

 

§54. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ……………........ Rady Gminy Kosakowo, z dnia……/……/……   

w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

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

 

Podstawą prawną do sporządzenia niniejszego uzasadnienia jest art. 15 ust. 1 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), 

zwanej dalej „upizp”. 

Obszar objęty planem zlokalizowany w granicach obowiązujących uprzednio miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych: 

1) Uchwałą nr I/2/99 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 

położonych we wsi Mosty w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego; 

2) Uchwałą nr IX/60/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: wieś Mosty działki Nr 

994/9-994/12, wieś Mosty działki Nr część 959/2, 1031/1, 1031/5, 1031/8, 1019,1021-

1029, wieś Rewa działki Nr 393/1, 393/2, 394, gmina Kosakowo; 

3) Uchwałą nr XLIII/29/06 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych  

w Mostach na północ od kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków; 

4) Uchwałą nr XXXII/49/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 maja 2005r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych 

w Mostach w gminie Kosakowo; 

5) Uchwałą Nr XVII/104/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 997 

i 996/2 w Mostach gm. Kosakowo; 

6) Uchwałą nr VII/23/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach gm. Kosakowo; 

7) Uchwałą Nr 1/3/99 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 

położonych we wsi Mosty w rejonie drogi wojewódzkiej Gdynia-Rewa; 

8) Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Gminy Kosakowo z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dla 

bezzbiornikowego magazynowania gazu Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo; 

9) Uchwałą Nr XL/58/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 czerwca 2017 r., w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kanału 

zrzutowego odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków 

„Dębogórze” do Zatoki Puckiej w Mechelinkach gm. Kosakowo. 

Zgodnie z ustaleniami tych planów, przedmiotowy obszar przeznaczony był pod funkcje: 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, 

tereny zieleni urządzonej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej lub szeregowej, tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej z dopuszczeniem 
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usług handlu, hotelowo-gastronomicznych, rzemieślniczych nieuciążliwych, zabudowy 

mieszkaniowej: domy jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze, zabudowy mieszkaniowej: 

domy jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze z dopuszczeniem usług wbudowanych o 

powierzchni lokalu użytkowego nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, 

zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz zieleń parkowa.  

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kosakowo uchwalonym Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 

2019 roku przedmiotowy obszar zlokalizowany jest na terenach o dominującej funkcji 

mieszkaniowej – zabudowa jednorodzinna, terenach mieszkaniowych i usługowych oraz  

terenach łąk, upraw rolnych. Ustalenia planu nie są zatem sprzeczne z ustaleniami 

obowiązującego Studium.  

Celem sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania było 

określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującym 

Studium.  

Procedura sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej 

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

była na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 20 upizp oraz w 

związku  z Uchwałą 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. 

Zakres sporządzanego miejscowego planu odpowiada problematyce wyszczególnionej  

w art. 15 ust. 2 i 3 upizp. Treść merytoryczna uwzględnia wymogi obowiązujących 

przepisów, zamierzenia inwestycyjne względem terenu objętego planem, ale również wnioski 

składane w toku prowadzonej procedury planistycznej.  

Ustalenia miejscowego planu uwzględniają wymogi wynikające z art. 1 ust 2 pkt. 1-5 

upizp poprzez ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu (§8 – 10 projektu 

planu). Ponadto wpływ ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska został 

poddany ocenie w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej w toku trwania 

procedury planistycznej. Zapisy projektu planu zostały także poddane ocenie m.in. pod 

względem wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.  

W związku z tym, że część obszaru planu znajduje się w granicach obszaru szczególnego 

zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie  

i wynosi 1%, Urząd Gminy zlecił opracowanie „Projektu koncepcyjnego zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego do projektów MPZP Ekologicznej Mariny zlokalizowanej w obrębie 

Mosty, Rewa – etap I oraz MPZP od ul. Wałowej do ul. Spacerowej”. Koncepcja została 

wykonana przez mgr inż. Jarosława D. Liszka nr ewid. upr.: 331/GD/2002 upr. budowlane do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. Opracowanie 

obejmowało: 

• analizę zagrożeń powodziowych wynikających z lokalizacji i położenia terenu objętego 

projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym lokalizacji 

EkoMariny w Rewie oraz terenu od ulicy Wałowej do ul. Spacerowej, 
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• wytyczne i warunki wykonania zabezpieczeń przeciwpowodziowych przy 

uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności 

przepisów dotyczących ochrony przyrody, 

• wytyczne i warunki wykonania dróg ewakuacyjnych oraz posadowienia obiektów 

budowlanych. 

Wytyczne zostały przeniesione do niniejszej uchwały w zakresie jaki dopuszczają 

obowiązujące przepisy prawa. Sposób zagospodarowania terenów zlokalizowanych na 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynika z uzgodnienia z Dyrektorem 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie.  

Projekt planu został uzgodniony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem 

GD.RPP.610.420.2019.2020.PA z dnia 26 maja 2020 r., pod warunkiem m.in. usunięcia 

zapisów § 26 ust. 3 i § 28 ust. 5. W/w ustalenia stanowią jedynie odniesienie do zapisów 

znajdujących się w ustaleniach ogólnych projektu planu. Uwaga ta dotyczyła zatem sposobu 

tworzenia uchwały – pozostawienie ww. zapisu zostało uzgodnione telefonicznie z organem.  

Poszczególne ustalenia planu, jak i prognoza oddziaływania na środowisko zostały 

zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz 

Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pucku.  

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 01.07.2020r. do 

29.07.2020r. Dyskusja publiczna została przeprowadzona w dniu 15.07.2020r. Uwagi do 

projektu planu można było składać do dnia 12.08.2020r. W wyznaczonym terminie do 

projektu planu wpłynęły 44 uwagi. Wójt zdecydował o uwzględnieniu części z tych uwag i w 

związku z tym konieczne stało się ponowne wyłożenie planu do publicznego wglądu. 

Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 

23.09.2020r. do 23.10.2020r. Dyskusja publiczna została zaplanowana na dzień 08.10.2020r. 

na godz. 17.30. Uwagi do projektu planu można było składać do dnia 06.11.2020r. 

W wyznaczonym terminie do projektu planu wpłynęło 107 uwag. Wójt zdecydował o 

uwzględnieniu części z tych uwag, jednakże z uwagi na fakt, iż ich uwzględnienie 

spowodowało wyłącznie zmianę dwóch oznaczeń graficznych na rysunku planu, plan nie 

wymaga ponownego wyłożenia planu do publicznego wglądu. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 upizp plan uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni i 

zróżnicowanie wartości nieruchomości, czego odzwierciedleniem jest ustalenie w planie 

stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości. Dla terenów należących do gminy 

oraz dla terenów których przeznaczenie uwzględnia użytkowanie przez ogół społeczeństwa 

ustalono stawkę 0%. 

Przy ustalaniu funkcji terenu, a także parametrów zabudowy brano pod uwagę prawo 

własności zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 upizp. Nowe tereny inwestycyjne znajdują się głównie 

pod władaniem prywatnym. Ponadto przy pracy projektowej uwzględniano wnioski osób 

prywatnych.  

W celu weryfikacji wpływu ustaleń planu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państwa (art. 1 ust. 2 pkt 8 upizp), plan został uzgodniony z właściwymi organami 

wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa Państwa, zgodnie z art. 17 pkt. 6 lit. b.  
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Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 9 upizp w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

należy uwzględnić potrzeby interesu publicznego. Ustalenia planu nie będą miały 

negatywnego wpływu na interes publiczny. 

W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych plan ustala nakaz zagospodarowania 

terenu bez barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem 

zasad uniwersalnego projektowania, zgodnie z przepisami odrębnymi dot. zapewnienia 

dostępności. Ponadto, plan zawiera ustalenia dot. minimalnej ilości miejsc parkingowych dla 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 

W §23 oraz §24 planu zawarte są ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej. Zapisy planu regulują kwestię zabezpieczenia ludności 

w wodę, energię elektryczną, energię cieplną, gaz, łącza telefoniczne. Ustalenia dotyczą 

również kwestii odprowadzenia ścieków sanitarnych, technologicznych oraz wód opadowych 

i roztopowych. Wypełniają one wymogi zawarte w art. 1 ust. 2 pkt 10 i 13 upizp.  

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 i 12 upizp procedura sporządzenia planu jest 

przeprowadzona w sposób jawny i przejrzysty z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej. Udział społeczeństwa był zapewniany w zakresie wynikającym z 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

Przy ustalaniu przeznaczenia terenu i zasad jego zagospodarowania wzięto pod uwagę 

dotychczasowe jego przeznaczenie, uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, interes 

publiczny i prywatny, a także wnioski zebrane w toku prowadzonej procedury planistycznej.  

Przedmiotowa uchwała jest zgodna z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust 1 

upizp, przyjętej Uchwałą Nr XVIII/130/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 29 sierpnia 

2019r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kosakowo.  

Uchwalenie przedmiotowego planu uznaje się za korzystne dla gminy. Głównym 

składnikiem dochodu gminy z tytułu miejscowego planu będą wpływy z podatku od 

prowadzonej działalności gospodarczej, a także podatku od nieruchomości. Oceniając wpływ 

niniejszego planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy należy podkreślić, że koszty 

związane z realizacją jego ustaleń będą relatywnie niskie w stosunku do korzyści, jakie będą 

wynikały z realizacji jego ustaleń.  
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/302/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 listopada 2020 roku 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), po zapoznaniu się z listą 

nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Mosty gmina 

Kosakowo, od ulicy Wałowej do ulicy Spacerowej, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, Rada Gminy Kosakowo postanawia rozpatrzeć uwagi w niżej opisany sposób.  

I wyłożenie do publicznego wglądu 

W ramach pierwszego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

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

Spacerowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które miało miejsce w terminie od 

01.07.2020r. do 29.07.2020r. na piśmie, w ustalonym terminie, tj. do dnia 12.08.2020r., 

wniesione zostały 44 uwagi. Wójt Gminy Kosakowo postanowił w pełni uwzględnić 7 uwag, a 

pozostałe odrzucić lub częściowo odrzucić.  

 

1. Treść uwagi: dopuszczenie możliwości realizacji zabudowy siedliskowej lub innej 

zabudowy kubaturowej na terenie łąk, oznaczonym w projekcie planu symbolem 49-R lub 

jeżeli to nie jest możliwe, wyłączenie tego terenu z granic opracowania planu. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: grunty zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem 49-R stanowią łąki, 

głównie klasy IV i V. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, przyjętym Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady 

Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 2019 roku, grunty te stanowią tereny łąk i upraw rolnych. 

Są one poprzecinane gęstą siecią rowów melioracyjnych. Występuje tu wysoki poziom wód 

gruntowych, a przedmiotowe działki są okresowo zalewane. Teren ten nie jest uzbrojony w 

sieci infrastruktury technicznej. Zlokalizowany jest w oddaleniu od istniejącej zabudowy. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że teren ten nie jest predysponowany pod żaden 

rodzaj zabudowy, w tym pod zabudowę siedliskową. Zgodnie z „Analizą zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kosakowo oraz oceną aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w granicach gminy Kosakowo (2016 - 

2019r.)”, przyjętą Uchwałą nr XVIII/130/2019, z dnia 29 sierpnia 2019r. w Gminie istnieje 

spora nadpodaż terenów budowlanych. W związku z powyższym, pod zabudowę nie powinno 

się przeznaczać kolejnych gruntów rolnych. Oczywiście zalecenie to różni się w zależności od 

obrębu i popytu na nową zabudowę. Niski stopień zagospodarowania działek zlokalizowanych 

m. in. w granicach omawianego planu jest dowodem na to, że pod zabudowę nie powinny być 

przeznaczane kolejne grunty rolne. W przypadku terenu 49-R przede wszystkim byłoby to 

sprzeczne z ustaleniami studium. 
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Objęcie planem gruntów rolnych wokół istniejącej zabudowy jest świadomym działaniem, 

ponieważ duża część składanych w gminie wniosków o warunki zabudowy dotyczy działek 

zlokalizowanych na gruntach rolnych, w oddaleniu od istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej. Uchwalanie planów z uwzględnieniem gruntów rolnych ma zabezpieczyć przed 

chaotycznym i niezgodnym z faktycznymi potrzebami rozwojem zabudowy. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

2. Treść uwagi: odrzucenie przebiegu rowu 64-WS i planowanej drogi technicznej, 

przyjmującego wody opadowe z terenu zainwestowanego gminy do rowów na terenie 49-R. 

Wniosek o ujęcie deszczówki z terenu gminy do planu odtworzenia Zagórskiej Strugi.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: w granicach terenu oznaczonego symbolem 64-WS i w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie przebiega aktualnie rów melioracyjny. Ustalenie w projekcie planu jest zgodne z 

projektem budowlanym dotyczącym budowy ulic: Złote Piaski, Aloesowej i Leszczynowej. 

Projekt ma się przyczynić do rozwiązania problemu  odwodnienia terenów publicznych, 

głównie  dróg. W projekcie zakłada się, że wody opadowe będą skierowane do istniejącego 

rowu melioracyjnego na działce 1117/1 i 1117/2 w Mostach, który zostanie zmodernizowany i 

wyprofilowany celem poprawy parametrów funkcjonowania. Wraz z drogą technologiczną do 

obsługi rowu na terenie 64-WS przewiduje się wydzielenie pasa terenu o szer.ok.10m. Grunt 

zajęty pod rów oraz drogę zostanie wykupiony przez Gminę. Rów na terenie 64-WS zostanie 

włączony do rowu B-5, należącego do systemu melioracji podstawowej, utrzymywanego przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Zabiegi modernizacyjne rowu spowodują, 

że będzie w stanie przejąć i odprowadzić wody opadowe z projektowanej zlewni do Zatoki 

Puckiej. Odprowadzenie wód opadowych do Zagórskiej Strugi wymaga jej odtworzenia, co jest 

przewidziane w planach zagospodarowania przestrzennego w przyszłości. Biorąc pod uwagę 

wymiar i koszty  przedsięwzięcia, należało znaleźć takie rozwiązanie, które byłoby realne do 

wykonania przez Gminę w latach najbliższych.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

3. Treść uwagi: wykreślenie zakazu zabudowy kubaturowej na terenach 49-R i 50-R i w jego 

miejsce wprowadzenie zapisu o dopuszczalności zabudowy siedliskowej, zagrodowej i 

zabudowy na cele związane z produkcją rolną (np. budynków gospodarczych dla zwierząt 

hodowlanych, magazynów na paszę itp.). Wprowadzenie zakazu zabudowy na tym obszarze 

ogranicza wykorzystanie gruntów na cele rolnicze, uniemożliwia prowadzenie hodowli 

zwierząt gospodarskich, uniemożliwia prowadzenie produkcji rolnej, uniemożliwia  budowę 

siedliska na własne potrzeby, narusza interes rolników. Zapis jest sprzeczny z postanowieniami 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kosakowo, którego takiego zakazu nie przewiduje.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: grunty zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem 49-R stanowią łąki 

głównie klasy IV i V. Grunty te są poprzecinane gęstą siecią rowów melioracyjnych. Występuje 

tu wysoki poziom wód gruntowych, a przedmiotowe działki są okresowo zalewane. Teren ten 

nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. Zlokalizowany jest w oddaleniu od 

istniejącej zabudowy. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że teren ten nie jest 

predysponowany pod żaden rodzaj zabudowy, w tym zabudowę siedliskową. Ustalenia planu 

są zgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

który również wskazuje te tereny jako tereny łąk i upraw rolnych. Plan nie wyklucza na tym 
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terenie działalności rolniczej, wyklucza jedynie zabudowę, która powinna być realizowana na 

terenach o bardziej korzystnych warunkach gruntowo-wodnych.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

4. Treść uwagi: wprowadzenie zakazu budowy urządzeń hydrotechnicznych innych, niż te 

które służą odwodnieniu i zabezpieczeniu tego terenu przed zalewaniem, dla terenu 49-R. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: (jak w uwadze nr 2) w granicach terenu oznaczonego symbolem 64-WS i w 

jego bezpośrednim sąsiedztwie przebiega aktualnie rów melioracyjny. Ustalenie w projekcie 

planu jest zgodne z projektem budowlanym dotyczącym budowy ulic: Złote Piaski, Aloesowej 

i Leszczynowej. Projekt ma się przyczynić do rozwiązania problemu  odwodnienia terenów 

publicznych, głównie  dróg. W projekcie zakłada się, że wody opadowe będą skierowane do 

istniejącego rowu melioracyjnego na działce 1117/1 i 1117/2 w Mostach, który zostanie 

zmodernizowany i wyprofilowany celem poprawy parametrów funkcjonowania. Wraz z drogą 

technologiczną do obsługi rowu na terenie 64-WS przewiduje się wydzielenie pasa terenu o 

szer.ok.10m. Grunt zajęty pod rów oraz drogę zostanie wykupiony przez Gminę. Rów na 

terenie 64-WS zostanie włączony do rowu B-5, należącego do systemu melioracji 

podstawowej, utrzymywanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Zabiegi 

modernizacyjne rowu spowodują, że będzie w stanie przejąć i odprowadzić wody opadowe z 

projektowanej zlewni do Zatoki Puckiej. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

5. Treść uwagi: przywrócenie na działce oznaczonej nr 1009 funkcji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, tak jak w planie obowiązującym. Aktualnie w projekcie działka przeznaczona 

jest pod teren zieleni urządzonej (55-ZP) oraz teren dróg publicznych klasy lokalnej (02-KDL)  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie o trudnych warunkach 

gruntowo-wodnych. W planie obowiązującym, pomimo przeznaczenia pod funkcję 

mieszkaniową jednorodzinną, jej powierzchnia częściowo była wskazana pod teren 

biologicznie czynny z zakazem zabudowy. W projekcie została wytyczona w jej granicach 

droga publiczna (02-KDL), która ma pełnić rolę alternatywnego połączenia pomiędzy Mostami 

a Rewą, odciążającego ulice Gdyńską. W związku z powstałą zabudową w granicach 

opracowywanego planu nie ma innej możliwości przeprowadzenia tego połączenia 

komunikacyjnego. Teren, który pozostał na zachód od planowanej drogi posiada szerokość 22m 

i obejmuje fragment działki o najbardziej niekorzystnych warunkach gruntowo -wodnych, 

dlatego też został przeznaczony pod zieleń.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

6. Treść uwagi: niedopuszczenie w granicach terenu 64-WS realizacji kanału 

odwodnieniowego wraz z infrastrukturą techniczną.  Istnieje obawa, że podłączenie tego kanału 

do istniejącej infrastruktury, będzie powodowało, że nieruchomości sąsiadujące będą zalewane, 

co potwierdza fakt uchylenia przez Prezesa PGW Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego 

udzielonego Gminie Kosakowo na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu B5-

105 na dz. 1117/2 w Mostach.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 
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Uzasadnienie: w granicach terenu oznaczonego symbolem 64-WS i w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie przebiega aktualnie rów melioracyjny. Ustalenie w projekcie planu jest zgodne z 

projektem budowlanym dotyczącym budowy ulic: Złote Piaski, Aloesowej i Leszczynowej. 

Projekt ma się przyczynić do rozwiązania problemu  odwodnienia terenów publicznych, 

głównie  dróg. W projekcie zakłada się, że wody opadowe będą skierowane do rowu 

melioracyjnego na działce 1117/1 i 1117/2 w Mostach, który zostanie zmodernizowany i 

wyprofilowany celem poprawy parametrów funkcjonowania. Wraz z drogą technologiczną do 

obsługi rowu na terenie 64-WS przewiduje się wydzielenie pasa terenu o szer.ok.10. Grunt 

zajęty pod rów oraz drogę zostanie wykupiony przez Gminę. Rów na terenie 64-WS zostanie 

włączony do rowu B-5, należącego do systemu melioracji podstawowej, utrzymywanego przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Zabiegi modernizacyjne rowu spowodują, 

że będzie w stanie przejąć i odprowadzić wody opadowe z projektowanej zlewni do Zatoki 

Puckiej. Ponadto, plan nie wyklucza innych możliwości zagospodarowania wód opadowych.  

W związku ze złożonym odwołaniem od pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Gminie 

Kosakowo na odprowadzanie wód opadowych do rowu B-5-105 w Mostach, Prezes PGW 

Wody Polskie uchylił pozwolenie i przekazał sprawę organowi I instancji - Dyrektorowi 

Zarządu Zlewni Gdańsk-  do ponownego rozpatrzenia. Powodem uchylenia pozwolenia 

wodnoprawnego jest koniczność uzupełnienia operatu i ponownego przeanalizowania 

faktycznego wpływu planowanej inwestycji na stan środowiska wodnego.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

7. Treść uwagi: wykreślenie zakazu zabudowy kubaturowej na terenach 49-R i 50-R i w jego 

miejsce wprowadzenie zapisu o dopuszczalności zabudowy siedliskowej, zagrodowej i 

zabudowy na cele związane z produkcją rolną (np. budynków gospodarczych dla zwierząt 

hodowlanych, magazynów na paszę itp.). Wprowadzenie zakazu zabudowy na tym obszarze 

ogranicza wykorzystanie gruntów na cele rolnicze, uniemożliwia prowadzenie hodowli 

zwierząt gospodarskich, uniemożliwia prowadzenie produkcji rolnej, uniemożliwia  budowę 

siedliska na własne potrzeby, narusza interes rolników. Zapis jest sprzeczny z postanowieniami 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kosakowo, którego takiego zakazu nie przewiduje.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: grunty zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem 49-R stanowią łąki 

głównie klasy IV i V. Grunty te są poprzecinane gęstą siecią rowów melioracyjnych. Występuje 

tu wysoki poziom wód gruntowych, a przedmiotowe działki są okresowo zalewane. Teren ten 

nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. Zlokalizowany jest w oddaleniu od 

istniejącej zabudowy. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że teren ten nie jest 

predysponowany pod żaden rodzaj zabudowy, w tym zabudowę siedliskową. Ustalenia planu 

są zgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

który również wskazuje te tereny jako tereny łąk i upraw rolnych. Plan nie wyklucza na tym 

terenie działalności rolniczej, wyklucza jedynie zabudowę, która powinna być realizowana na 

terenach o bardziej korzystnych warunkach gruntowo-wodnych.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

8. Treść uwagi: wprowadzenie zakazu budowy urządzeń hydrotechnicznych innych, niż te 

które służą odwodnieniu i zabezpieczeniu tego terenu przed zalewaniem, dla terenu 49-R.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 
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Uzasadnienie: w granicach terenu oznaczonego symbolem 64-WS i w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie przebiega aktualnie rów melioracyjny. Ustalenie w projekcie planu jest zgodne z 

projektem budowlanym dotyczącym budowy ulic Złote Piaski, Aloesowej i Leszczynowej. 

Projekt ma się przyczynić do rozwiązania problemu  odwodnienia terenów publicznych, 

głównie  dróg. W projekcie zakłada się, że wody opadowe będą skierowane do rowu 

melioracyjnego na działce 1117/1 i 1117/2 w Mostach, który zostanie zmodernizowany i 

wyprofilowany celem poprawy parametrów funkcjonowania. Wraz z drogą technologiczną do 

obsługi rowu na terenie 64-WS przewiduje się wydzielenie pasa terenu o szer.ok.10. Grunt 

zajęty pod rów oraz drogę zostanie wykupiony przez Gminę. Rów na terenie 64-WS zostanie 

włączony do rowu B-5, należącego do systemu melioracji podstawowej, utrzymywanego przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Zabiegi modernizacyjne rowu spowodują, 

że będzie w stanie przejąć i odprowadzić wody opadowe z projektowanej zlewni do Zatoki 

Puckiej. Ponadto, plan nie wyklucza innych możliwości zagospodarowania wód opadowych. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

9. Treść uwagi: niedopuszczenie w granicach terenu 64-WS realizacji kanału 

odwodnieniowego wraz z infrastrukturą techniczną.  Istnieje obawa, że podłączenie tego kanału 

do istniejącej infrastruktury, będzie powodowało, że nieruchomości sąsiadujące będą zalewane, 

co potwierdza fakt uchylenia przez Prezesa PGW Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego 

udzielonego Gminie Kosakowo na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu B5-

105 na dz. 1117/2 w Mostach.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: w granicach terenu oznaczonego symbolem 64-WS i w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie przebiega aktualnie rów melioracyjny. Ustalenie w projekcie planu jest zgodne z 

projektem budowlanym dotyczącym budowy ulic Złote Piaski, Aloesowej i Leszczynowej. 

Projekt ma się przyczynić do rozwiązania problemu  odwodnienia terenów publicznych, 

głównie  dróg. W projekcie zakłada się, że wody opadowe będą skierowane do rowu 

melioracyjnego na działce 1117/1 i 1117/2 w Mostach, który zostanie zmodernizowany i 

wyprofilowany celem poprawy parametrów funkcjonowania. Wraz z drogą technologiczną do 

obsługi rowu na terenie 64-WS przewiduje się wydzielenie pasa terenu o szer.ok.10. Grunt 

zajęty pod rów oraz drogę zostanie wykupiony przez Gminę. Rów na terenie 64-WS zostanie 

włączony do rowu B-5, należącego do systemu melioracji podstawowej, utrzymywanego przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Zabiegi modernizacyjne rowu spowodują, 

że będzie w stanie przejąć i odprowadzić wody opadowe z projektowanej zlewni do Zatoki 

Puckiej. Ponadto, plan nie wyklucza innych możliwości zagospodarowania wód opadowych.  

W związku ze złożonym odwołaniem od pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Gminie 

Kosakowo na odprowadzanie wód opadowych do rowu B-5-105 w Mostach, Prezes PGW 

Wody Polskie uchylił pozwolenie i przekazał sprawę organowi I instancji - Dyrektorowi 

Zarządu Zlewni Gdańsk-  do ponownego rozpatrzenia. Powodem uchylenia pozwolenia 

wodnoprawnego jest koniczność uzupełnienia operatu i ponownego przeanalizowania 

faktycznego wpływu planowanej inwestycji na stan środowiska wodnego.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

10. Treść uwagi: pozostawienie możliwości zabudowy siedliskowej na terenie 49-R 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: teren oznaczony w projekcie planu symbolem 49-R nie jest aktualnie objęty 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do czasu jego sporządzenia 
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sposób zabudowy terenu ustalany jest w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Możliwość 

wydania takiej decyzji podlega ściśle określonym w przepisach warunkom. Bez wykonania 

odpowiedniej analizy zabudowy działek zlokalizowanych w sąsiedztwie i ustalenia, czy 

spełnione są wszystkie warunki do wydania decyzji uprawniającej do zabudowy terenu, nie ma 

możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy na tym terenie istnieje jakakolwiek możliwość 

zabudowy. Należy jednak zwrócić uwagę, że grunty zlokalizowane na terenie oznaczonym 

symbolem 49-R stanowią łąki głównie klasy IV i V. Zgodnie z obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, przyjętym 

Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 2019 roku, grunty te stanowią 

tereny łąk i upraw rolnych. Są one poprzecinane gęstą siecią rowów melioracyjnych. Występuje 

tu wysoki poziom wód gruntowych, a przedmiotowe działki są okresowo zalewane. Teren ten 

nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. Zlokalizowany jest w oddaleniu od 

istniejącej zabudowy. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że teren ten nie jest 

predysponowany pod żaden rodzaj zabudowy, w tym pod zabudowę siedliskową. Zgodnie z 

„Analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kosakowo oraz oceną aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w granicach gminy Kosakowo 

(2016 - 2019r.)”, przyjętą Uchwałą nr XVIII/130/2019, z dnia 29 sierpnia 2019r,. w Gminie 

istnieje spora nadpodaż terenów budowlanych. W związku z powyższym pod zabudowę nie 

powinno się przeznaczać kolejnych gruntów rolnych. Oczywiście zalecenie to różni się w 

zależności od obrębu i popytu na nową zabudowę. Niski stopień zagospodarowania działek 

zlokalizowanych m. in. w granicach omawianego planu jest dowodem na to, że pod zabudowę 

nie powinny być przeznaczane kolejne grunty rolne. W przypadku terenu 49-R przede 

wszystkim byłoby to sprzeczne z ustaleniami studium. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

11.Treść uwagi: rezygnacja z przebiegu drogi 02-KDL, która będzie ograniczała wszelkie 

prace rolnicze. Wykorzystanie pod drogę, działki gminnej o numerze 1252.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: droga 02-KDL zaprojektowana została na granicy terenów budowlanych i 

rolnych wskazanych w studium. Droga ta ma pełnić rolę alternatywnego połączenia pomiędzy 

Mostami a Rewą, odciążającego ulice Gdyńską. W związku z powstałą zabudową w granicach 

opracowywanego planu nie ma innej możliwości przeprowadzenia tego połączenia 

komunikacyjnego. Działka gminna 1252 zlokalizowana jest z kolei pomiędzy terenami 

rolniczymi, nie służy do skomunikowania terenów budowlanych, a jedynie jako przejazd przez 

tereny rolnicze. Jej wartość jako alternatywnego połączenia komunikacyjnego jest znacznie 

niższa od zaproponowanego przebiegu drogi 02-KDL. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

12. Treść uwagi: dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych do Zagórskiej Strugi.   

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: projekt planu nie precyzuje dokładnych rozwiązań w zakresie odprowadzenia 

wód opadowych, a ustanawia jedynie zasady, które należy spełnić (par. 23 ust.7). Na 

odprowadzenie wód opadowych do istniejących wód wymagane jest pozwolenie 

wodnoprawne. Plan nie może przesądzać o takiej możliwości. Co ważne, plan nie wyklucza 

takiej możliwości. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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13. Treść uwagi: doprecyzowanie w rozdziale 11 par. 24 pkt 1 ustaleń dopuszczających 

rozbudowę sieci, modernizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, iż dopuszczalna jest 

ona w zakresie niezbędnym dla realizacji funkcji poszczególnych terenów przewidzianych w 

projektowanym planie.   

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: infrastruktura techniczna ma charakter liniowy, jej funkcjonowanie nie 

ogranicza się do sztucznie wytyczonych granic planu. Zastosowanie takiego zapisu mogłoby w 

przyszłości ograniczyć możliwości wykorzystania istniejących sieci dystrybucyjnych. Zapis nie 

dotyczy sieci przesyłowych, bo w przypadku kiedy takie są planowane, ich przebieg musi 

zostać wytyczony na rysunku z racji konieczności uwzględnienia strefy oddziaływania, 

ograniczającej sposób zagospodarowania innych terenów. Plan nie przewiduje takich 

inwestycji.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

14. Treść uwagi: wykluczenie w § 42 możliwości realizacji infrastruktury technicznej dla 

przemysłu, zwłaszcza wydobywczego.   

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: § 42 zawiera ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem IT – są to istniejące  

w granicach planu urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne (ujęcia wody, przepompownie). 

Nie są to tereny projektowanej infrastruktury.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

15.Treść uwagi: usunięcie zakazu zabudowy w § 43 tj. dla terenów 49-R i 50-R i zastąpienie 

go dopuszczeniem lokalizacji zabudowy siedliskowej, zagrodowej i zabudowy na cele 

związane z produkcją rolniczą.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: grunty zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem 49-R stanowią łąki 

głównie klasy IV i V. Grunty te są poprzecinane gęstą siecią rowów melioracyjnych. Występuje 

tu wysoki poziom wód gruntowych, a przedmiotowe działki są okresowo zalewane. Teren ten 

nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. Zlokalizowany jest w oddaleniu od 

istniejącej zabudowy. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że teren ten nie jest 

predysponowany pod żaden rodzaj zabudowy, w tym zabudowę siedliskową. Ustalenia planu 

są zgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

który również wskazuje te tereny jako tereny łąk i upraw rolnych. Plan nie wyklucza na tym 

terenie działalności rolniczej, wyklucza jedynie zabudowę, która powinna być realizowana na 

terenach o bardziej korzystnych warunkach gruntowo-wodnych.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

16. Treść uwagi: przywrócenie możliwości zabudowy na terenach oznaczonych symbolem 9-

MN i 10-MN.   

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: zakaz zabudowy na znacznej części terenu oznaczonego symbolem 9-MN 

wynika z negatywnego uzgodnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (sygnatura 

GD.RPP.610.420.2019.PA, z dnia 11 grudnia 2019r.). Powodem braku pozytywnego 

uzgodnienia był fakt, że teren ten jest niezabudowany i niemal w całości zlokalizowany na 
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obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Z treścią ww. pisma można zapoznać się w tut. 

Urzędzie. Urząd Gminy zlecił koncepcję zabezpieczającą między innymi teren 9-MN przed 

skutkami powodzi i projekt planu uwzględniający te zabezpieczenia został przesłany ponownie 

do uzgodnień, ale Dyrektor RZGW ponownie odrzucił możliwość zabudowy m.in. terenu 9-

MN w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. W przypadku terenu 10-MN 

zakres zabudowy właściwie pokrywa się z zakresem z planu obowiązującego, wykluczając z 

zabudowy jedynie część obszaru o najbardziej niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

17. Treść uwagi: rezygnacja z realizacji kanału odwodnieniowego na terenie 64-WS.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: w granicach terenu oznaczonego symbolem 64-WS i w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie przebiega aktualnie rów melioracyjny. Ustalenie w projekcie planu jest zgodne z 

projektem budowlanym dotyczącym budowy ulic Złote Piaski, Aloesowej i Leszczynowej.  

Projekt ma się przyczynić do rozwiązania problemu  odwodnienia terenów publicznych, 

głównie  dróg. W projekcie zakłada się, że wody opadowe będą skierowane do rowu 

melioracyjnego na działce 1117/1 i 1117/2 w Mostach, który zostanie zmodernizowany i 

wyprofilowany celem poprawy parametrów funkcjonowania. Wraz z drogą technologiczną do 

obsługi rowu na terenie 64-WS przewiduje się wydzielenie pasa terenu o szer.ok.10. Grunt 

zajęty pod rów oraz drogę zostanie wykupiony przez Gminę. Rów na terenie 64-WS zostanie 

włączony do rowu B-5, należącego do systemu melioracji podstawowej, utrzymywanego przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Zabiegi modernizacyjne rowu spowodują, 

że będzie w stanie przejąć i odprowadzić wody opadowe z projektowanej zlewni do Zatoki 

Puckiej. Ponadto, plan nie wyklucza innych możliwości zagospodarowania wód opadowych.  

W związku ze złożonym odwołaniem od pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Gminie 

Kosakowo na odprowadzanie wód opadowych do rowu B-5-105 w Mostach, Prezes PGW 

Wody Polskie uchylił pozwolenie i przekazał sprawę organowi I instancji - Dyrektorowi 

Zarządu Zlewni Gdańsk-  do ponownego rozpatrzenia. Powodem uchylenia pozwolenia 

wodnoprawnego jest koniczność uzupełnienia operatu i ponownego przeanalizowania 

faktycznego wpływu planowanej inwestycji na stan środowiska wodnego.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

18. Treść uwagi: usunięcie ustalenia zawartego w dziale IV w § 52 w pkt 8 o utracie mocy 

uchwały nr V/16/2003 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 4 marca 2003r. w granicach uchwalenia 

procedowanego planu.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: ustalenia zawarte w §52 wynikają z faktu, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w granicach każdego terenu może obowiązywać wyłącznie jeden plan miejscowy. 

Oznacza to, że uchwalenie na danym terenie nowego planu oznacza jednocześnie utratę mocy 

obowiązywania planu dotychczas obowiązującego. To się dzieje z mocy prawa, a § 52 wskazuje 

jedynie, których planów będzie to dotyczyło. Ma on charakter porządkowy. Usunięcie tego 

zapisu nie zmieni faktu, że dotychczas obowiązujący na tym terenie plan utraci moc.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

19. Treść uwagi: wykreślenie zapisu w par. 8 ust. 3 o treści: dopuszcza się budowę tylko 

jednego budynku w ramach jednej działki ewidencyjnej w odniesieniu do nieruchomości 

1014/35, 1014/36, 1014/7, 1014/8, 1014/9, 1014/11, 1014/12, 1014/14, 1014/16, 1014/17, 
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1014/20, 1014/21, 1014/22, 1014/24, 1014/27, 1014/28, 1014/29, 1014/30, 2014/31, 1014/32, 

1014/33, 1014/34. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podstawą 

wszelkich działań związanych z kształtowaniem zabudowy i zagospodarowaniem 

poszczególnych terenów powinien być ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. Zapisy planu 

powinny być na tle precyzyjne, aby ich rezultat był możliwy do przewidzenia i zbliżony do 

założeń. Rezygnacja z ustalania dopuszczalnej liczby budynków na działce prowadzi do 

nadmiernej intensyfikacji zabudowy i niekorzystnie wpływa nie tylko na postrzeganie danego 

terenu, ale również na sposób funkcjonowania oraz wydajność urządzeń i sieci 

infrastrukturalnych, a także układów komunikacyjnych. Dzieje się tak dlatego, że teren jest 

zagospodarowany niezgodnie z ustaleniami planu, a w rezultacie korzysta z niego dużo więcej 

użytkowników (gospodarstw domowych), czy też dużo więcej samochodów niż pierwotnie 

zakładano. Zapis ten jest stosowany w Gminie od kilku lat, odkąd obserwuje się wzmożoną 

liczbę powstających tzw. „czworaków” czyli budynków w zabudowie bliźniaczej stawianych 

po kilka na jednej działce, która zostaje potem podzielona, z pominięciem zapisów dot. 

minimalnej powierzchni działki, ustalonej w planie. Jest to jedyna możliwość na ograniczenie 

„omijania prawa” i kształtowanie zabudowy zgodnie z pierwotnymi założeniami, w nawiązaniu 

do zabudowy już istniejącej.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

20.Treść uwagi: wykreślenie zapisu zawartego w § 15 ust. 2 pkt a) dot. zakazu zabudowy na 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach terenu oznaczonego symbolem 9-MN 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 16.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

21.Treść uwagi: dopuszczenie zabudowy bliźniaczej i szeregowej na terenach oznaczonych 

symbolem od 2-MN do 8-MN 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: w granicach terenu objętego planem dominuje zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostojąca. Zabudowa bliźniacza i szeregowa występuje jedynie na kilku 

działkach, głównie w południowej części planu. Stopień zainwestowania poszczególnych 

terenów, a także ich lokalizacja (w znaczniej odległości od intensywnie zurbanizowanych 

terenów) oraz dominujący sposób zagospodarowania działek budowlanych, wskazują na to, że 

nie ma uzasadnienia do zwiększania intensywności zabudowy na omawianym obszarze. 

Przemawiają za tym także wyniki przeprowadzonej „Analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy Kosakowo oraz oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących w granicach gminy Kosakowo (2016 - 2019r.)”, przyjętej 

Uchwałą nr XVIII/130/2019, z dnia 29 sierpnia 2019r., która wykazała, że w Gminie istnieje 

duża nadpodaż działek budowlanych. Intensyfikowanie zabudowy poprzez wprowadzanie 

zabudowy bliźniaczej a tym bardziej zabudowy szeregowej przyczyni się do zwiększenia tej 

nadpodaży. Gmina w ostatnich latach rezygnuje z bezwzględnego dopuszczania zabudowy 

bliźniaczej i szeregowej, ograniczając się jedynie do tych obszarów, gdzie rozwój zabudowy 

odbywa się najbardziej dynamicznie. Miejscowość Mosty do takich terenów nie należy.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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22. Treść uwagi: zmiana nieprzekraczalnej linii zabudowy na działkach 1014/21 i 1014/22 

(teren 8-MN) od strony drogi oznaczonej symbolem 03-KDL z 6m na 3m. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: biorąc pod uwagę powierzchnię jak i wymiary wskazanych działek oraz 

kategorię drogi, od której ma się odsunąć zabudowa, nie ma uzasadnienia dla wskazanej 

zmiany.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

23. Treść uwagi: zmiana stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości z 15% na 

10% na terenach oznaczonych symbolami od 2-MN do 8-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: stawka 15% jest powszechnie stosowaną stawką dla terenów budowlanych w 

gminie Kosakowo. Należy zauważyć, że opłata, której dotyczy ta stawka czyli tzw. renta 

planistyczna uiszczana jest tylko w przypadku wzrostu wartości danej nieruchomości. 

Większość terenów jest aktualnie objęta obowiązującym planem. Zmiany w zakresie 

przeznaczenia terenów czy parametrów zabudowy są w większości niewielkie, dlatego nie 

należy tu się spodziewać wzrostów, a co za tym idzie opłat z tytułu tego wzrostu.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

24. Treść uwagi: dopuszczenie zabudowy bliźniaczej i szeregowej na terenach 9-MN i 10-MN 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: (jak w uwadze nr 21). Dodatkowo należy zauważyć, że na tych dwóch ww. 

terenach występują trudne warunki gruntowo-wodne, a na części terenu 9-MN obszar 

szczególnego zagrożenia powodzią. Są to dodatkowe czynniki przemawiające za bardziej 

ekstensywną formą zabudowy.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

25. Treść uwagi: zmiana zakazu zabudowy na konieczność podniesienia rzędnej terenu do 2 

m n.p.m.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie:  zakaz zabudowy na znacznej części terenu oznaczonego symbolem 9-MN 

wynika z negatywnego uzgodnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (sygnatura 

GD.RPP.610.420.2019.PA, z dnia 11 grudnia 2019r.). Powodem braku pozytywnego 

uzgodnienia był fakt, że teren ten jest niezabudowany i niemal w całości zlokalizowany na 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Z treścią ww. pisma można zapoznać się w tut. 

Urzędzie. Urząd Gminy zlecił koncepcję zabezpieczającą między innymi teren 9-MN przed 

skutkami powodzi i projekt planu uwzględniający te zabezpieczenia został przesłany ponownie 

do uzgodnień, ale Dyrektor RZGW ponownie odrzucił możliwość zabudowy m.in. terenu 9-

MN w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. W przypadku terenu 10-MN 

zakres zabudowy właściwie pokrywa się z zakresem z planu obowiązującego, wykluczając z 

zabudowy jedynie część obszaru o najbardziej niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

26. Treść uwagi: dopuszczenie zabudowy bliźniaczej i szeregowej na terenach 9-MN i 10-MN 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 
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Uzasadnienie: (jak w uwadze nr 21). Dodatkowo należy zauważyć, że na tych dwóch ww. 

terenach występują trudne warunki gruntowo-wodne, a na części terenu 9-MN obszar 

szczególnego zagrożenia powodzią. Są to dodatkowe czynniki przemawiające za bardziej 

ekstensywną formą zabudowy.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

27. Treść uwagi: zmniejszenie nieprzekraczalnej linii zabudowy do 3m w zakresie działek 

1014/28, 1014/29, 1014/30, 1014/31, 1014/32, 1014/33, 1014/34 od strony drogi 02-KDL. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: biorąc pod uwagę powierzchnię jak i wymiary wskazanych działek oraz 

kategorię drogi, od której ma się odsunąć zabudowa, nie ma uzasadnienia dla wskazanej 

zmiany. Dopuszczalne jest zmniejszenie linii zabudowy z 8m na 6m dla działek nr 1014/28, 

1014/29, 1014/30 i 1014/31. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

28. Treść uwagi: zmiana powierzchni zabudowy z 20% do 35% na terenach 9-MN i 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: biorąc pod uwagę lokalizację tych dwóch terenów, a także warunki gruntowo-

wodne, które na nich występują oraz bezpośrednie sąsiedztwo obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, podnoszenie wskaźnika zabudowy do 35% nie znajduje uzasadnienia. Te 

tereny powinny właściwie pozostać niezabudowane. Zabudowa została na nich dopuszczona 

wyłącznie z powodu wcześniejszego dopuszczenia lokalizacji zabudowy w obowiązującym 

planie.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

29. Treść uwagi: zmiana stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości z 15% na 

10% na terenach oznaczonych symbolami 9-MN i 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: stawka 15% jest powszechnie stosowaną stawką dla terenów budowlanych w 

gminie Kosakowo. Należy zauważyć, że opłata, której dotyczy ta stawka czyli tzw. renta 

planistyczna uiszczana jest tylko w przypadku wzrostu wartości danej nieruchomości. 

Większość terenów jest aktualnie objęta obowiązującym planem. Zmiany w zakresie 

przeznaczenia terenów czy parametrów zabudowy są w większości niewielkie, dlatego nie 

należy tu się spodziewać wzrostów, a co za tym idzie opłat z tytułu tego wzrostu.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

30. Treść uwagi: dopuszczenie zabudowy bliźniaczej i szeregowej na terenach 11-MN i 12-

MN 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: (jak w uwadze 21). W granicach terenu objętego planem dominuje zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. Zabudowa bliźniacza i szeregowa występuje 

jedynie na kilku działkach, głównie w południowej części planu. Stopień zainwestowania 

poszczególnych terenów, a także ich lokalizacja (w znaczniej odległości od intensywnie 

zurbanizowanych terenów) oraz dominujący sposób zagospodarowania działek budowlanych, 

wskazują na to, że nie ma uzasadnienia do zwiększania intensywności zabudowy na 

omawianym obszarze. Przemawiają za tym także wyniki przeprowadzonej „Analizy zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kosakowo oraz oceną aktualności studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w granicach gminy Kosakowo (2016 - 

2019r.)”, przyjętej Uchwałą nr XVIII/130/2019, z dnia 29 sierpnia 2019r., która wykazała, że 

w Gminie istnieje duża nadpodaż działek budowlanych. Intensyfikowanie zabudowy poprzez 

wprowadzanie zabudowy bliźniaczej a tym bardziej zabudowy szeregowej przyczyni się do 

zwiększenia tej nadpodaży. Gmina w ostatnich latach rezygnuje z bezwzględnego dopuszczania 

zabudowy bliźniaczej i szeregowej, ograniczając się jedynie do tych obszarów, gdzie rozwój 

zabudowy odbywa się najbardziej dynamicznie. Miejscowość Mosty do takich terenów nie 

należy.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

31.Treść uwagi: zmniejszenie nieprzekraczalnej linii zabudowy do 3m w zakresie działki 

1014/24, od strony drogi 03-KDL. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg wskazana została w ustawie o drogach 

publicznych. Zgodnie z jej przepisami, jest to odległość od 6 do 50 metrów – w zależności od 

typu drogi oraz położenia nieruchomości w terenie zabudowanym lub poza nim. Nie oznacza 

to jednak, że linie te nie mogą być kształtowane w planie miejscowym w sposób odmienny – 

byle tylko linia nieprzekraczalna nie znajdowała się bliżej, niż zezwala na to ustawa. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że działka nr 1014/24 zlokalizowana jest bezpośrednio przy 

skrzyżowaniu dwóch lokalnych dróg. Linia zabudowy w tym przypadku, poza funkcją 

kompozycyjną, odgrywa istotną rolę ze względu na bezpieczeństwo ruchu.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

32. Treść uwagi: zmiana stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości z 15% na 

10% na terenach oznaczonych symbolami 11-MN i 12-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: (jak w uwadze nr 23). Stawka 15% jest powszechnie stosowaną stawką dla 

terenów budowlanych w gminie Kosakowo. Należy zauważyć, że opłata, której dotyczy ta 

stawka czyli tzw. renta planistyczna uiszczana jest tylko w przypadku wzrostu wartości danej 

nieruchomości. Większość terenów jest aktualnie objęta obowiązującym planem. Zmiany w 

zakresie przeznaczenia terenów czy parametrów zabudowy są w większości niewielkie, dlatego 

nie należy tu się spodziewać wzrostów, a co za tym idzie opłat z tytułu tego wzrostu.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

33. Treść uwagi: dopuszczenie zabudowy bliźniaczej i szeregowej oraz siedliskowej na terenie 

39-MN/U. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga częściowo nieuwzględniona, w zakresie 

dopuszczenia zabudowy bliźniaczej i szeregowej 

Uzasadnienie:  (jak w uwadze nr 21). W granicach terenu objętego planem dominuje zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. Zabudowa bliźniacza i szeregowa występuje 

jedynie na kilku działkach, głównie w południowej części planu. Stopień zainwestowania 

poszczególnych terenów, a także ich lokalizacja (w znaczniej odległości od intensywnie 

zurbanizowanych terenów) oraz dominujący sposób zagospodarowania działek budowlanych, 

wskazują na to, że nie ma uzasadnienia do zwiększania intensywności zabudowy na 

omawianym obszarze. Przemawiają za tym także wyniki przeprowadzonej „Analizy zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kosakowo oraz oceną aktualności studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w granicach gminy Kosakowo (2016 - 

2019r.)”, przyjętej Uchwałą nr XVIII/130/2019, z dnia 29 sierpnia 2019r., która wykazała, że 

w Gminie istnieje duża nadpodaż działek budowlanych. Intensyfikowanie zabudowy poprzez 

wprowadzanie zabudowy bliźniaczej a tym bardziej zabudowy szeregowej przyczyni się do 

zwiększenia tej nadpodaży. Gmina w ostatnich latach rezygnuje z bezwzględnego dopuszczania 

zabudowy bliźniaczej i szeregowej, ograniczając się jedynie do tych obszarów, gdzie rozwój 

zabudowy odbywa się najbardziej dynamicznie. Miejscowość Mosty do takich terenów nie 

należy.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

34. Treść uwagi: zwiększenie wskaźnika zabudowy z 25% na 35% na terenie 39-MN/U.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: biorąc pod uwagę sąsiedztwo nie jest wskazane wprowadzenie tak 

intensywnego zainwestowania na wskazanym terenie. Zaproponowany wskaźnik jest 

adekwatny do przeznaczenia terenu i jego otoczenia.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

35. Treść uwagi: zmniejszenie szerokości drogi 011-KDD z 12m na 10m.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: patrząc na rolę jaką ma pełnić przedmiotowa droga w całym układzie 

komunikacyjnym obszaru, a także liczbę działek przez tę drogę obsługiwanych, 

zaproponowana w projekcie planu szerokość wydaje się być adekwatna do potrzeb. 

Dodatkowo, zważywszy na istniejące warunki gruntowo-wodne na przedmiotowym terenie,  

pas drogowy powinien mieć szerokość gwarantującą rozmieszczenie wszystkich elementów 

drogi oraz infrastruktury technicznej, w tym jej odwodnienia.      

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

36. Treść uwagi: dopuszczenie zabudowy zagrodowej na terenie 49-R, zgodnie ze studium i 

określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w § 43 ust. 2. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: teren oznaczony w projekcie planu symbolem 49-R nie jest aktualnie objęty 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do czasu jego sporządzenia 

sposób zabudowy terenu ustalany jest w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Możliwość 

wydania takiej decyzji podlega ściśle określonym w przepisach warunkom. Bez wykonania 

odpowiedniej analizy zabudowy działek zlokalizowanych w sąsiedztwie i ustalenia, czy 

spełnione są wszystkie warunki do wydania decyzji uprawniającej do zabudowy terenu, nie ma 

możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy na tym terenie istnieje jakakolwiek możliwość 

zabudowy. Należy jednak zwrócić uwagę, że grunty zlokalizowane na terenie oznaczonym 

symbolem 49-R stanowią łąki głównie klasy IV i V. Zgodnie z obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, przyjętym 

Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 2019 roku, grunty te stanowią 

tereny łąk i upraw rolnych. Są one poprzecinane gęstą siecią rowów melioracyjnych. Występuje 

tu wysoki poziom wód gruntowych, a przedmiotowe działki są okresowo zalewane. Teren ten 

nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. Zlokalizowany jest w oddaleniu od 

istniejącej zabudowy. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że teren ten nie jest 

predysponowany pod żaden rodzaj zabudowy, w tym pod zabudowę siedliskową. Zgodnie z 
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„Analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kosakowo oraz oceną aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w granicach gminy Kosakowo 

(2016 - 2019r.)”, przyjętą Uchwałą nr XVIII/130/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w Gminie 

istnieje spora nadpodaż terenów budowlanych. W związku z powyższym pod zabudowę nie 

powinno się przeznaczać kolejnych gruntów rolnych. Oczywiście zalecenie to różni się w 

zależności od obrębu i popytu na nową zabudowę. Niski stopień zagospodarowania działek 

zlokalizowanych m. in. w granicach omawianego planu jest dowodem na to, że pod zabudowę 

nie powinny być przeznaczane kolejne grunty rolne. W przypadku terenu 49-R przede 

wszystkim byłoby to sprzeczne z ustaleniami studium. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

37.Treść uwagi: Uwzględnienie możliwości realizacji zabudowy zagrodowej w obszarze 

działek nr 119, 1121, 1122, obręb Mosty, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kosakowo z dnia 12 

marca 2018r., znak PP.6730.9.2016 ustalającą warunki zabudowy. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: (jak w uwadze nr 36.) Procedura uzyskiwania warunków zabudowy w sposób 

bardzo istotny różni się od procedury sporządzania planu miejscowego. Przede wszystkim, przy 

wydawaniu warunków zabudowy na siedliska rolnicze istnieją bardzo ograniczone możliwości 

na odmowę ich ustalenia. Prawo nie nakazuje bezwzględnego uwzględniania wydanych decyzji 

przy sporządzaniu planów miejscowych. Gmina ma prawo ustalić inne warunki. Zgodnie z art. 

65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wygaśnięcie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu  może zostać stwierdzone jedynie przez organ, który 

wcześniej wydał tę decyzję. Wygaśnięcie decyzji jest możliwe w sytuacji gdy inny 

wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę na tym terenie lub gdy dla tego terenu 

uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania, a jego ustalenia nie zgadzają się z 

pierwotnie wydaną decyzją. Biorąc pod uwagę względy zawarte w uzasadnieniu do uwagi nr 

36, Wójt zdecydował się odrzucić tę uwagę.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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II wyłożenie do publicznego wglądu 

W ramach drugiego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

z prognozą oddziaływania na środowisko, które miało miejsce w terminie od 23.09.2020r. do 

23.10.2020r. na piśmie, w ustalonym terminie, tj. do dnia 06.11.2020r., wniesionych zostało 

107 uwag. Wójt Gminy Kosakowo postanowił częściowo uwzględnić dziesięć z nich,  

a pozostałe odrzucić lub częściowo odrzucić.  

1. Treść uwagi: Brak zgody na zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek w Mostach o nr 1005/11, 1007 oraz działek zlokalizowanych na 

terenie o symbolu 11MN2 (według obowiązującego planu). Zaproponowana w projekcie planu 

zmiana nie jest korzystna i będzie się wiązała ze stratami finansowymi. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: zapisy planu odzwierciedlają stan istniejący na przedmiotowym terenie. 

Ustalenia zawarte w projekcie planu zostały poprzedzone wnikliwą analizą materiałów 

kartograficznych, a także wizją terenową. Celem przeprowadzonych analiz było wskazanie 

terenów predysponowanych do określonych funkcji. W granicach przedmiotowych 

nieruchomości ujawniono zagłębienie terenu, które stale bądź okresowo jest wypełnione wodą. 

Wraz z otaczającą roślinnością zagłębienie to stanowi obszar, który ze względu na niekorzystne 

warunki gruntowo - wodne powinien pozostać strefą biologicznie czynną. Tak też został on 

oznaczony w projekcie planu. Należy podkreślić, że takie zagłębienia terenowe, niewskazane 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bardzo często są zasypywane 

powodując poważne konsekwencje związane z podtopieniami terenów sąsiednich. Poza tym są 

to naturalne zbiorniki retencyjne, które przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych. Ta 

ochrona ma coraz większe znaczenie ze względu na niekorzystne zmiany klimatyczne. 

Działania dotyczące tzw. małej retencji są wspierane finansowo przez Państwo. Poza tym 

budowa na takich terenach wiąże się z dużo wyższymi kosztami związanymi przede wszystkim 

z realizacją odpowiednich fundamentów. Biorąc powyższe pod uwagę takie tereny powinny 

pozostawać niezagospodarowane. Pozostała część nieruchomości jest możliwa do zabudowy 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi co jest zgodne z ustaleniami obowiązującego 

aktualnie na wskazanym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 

obowiązującym planie fragmenty działek nr 1005/11 i 1007  są również wyłączone są spod 

zabudowy z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

2. Treść uwagi: wykreślenie zakazu zabudowy kubaturowej na terenach 49-R i 50-R i w jego 

miejsce wprowadzenie zapisu o dopuszczalności zabudowy siedliskowej, zagrodowej i 

zabudowy na cele związane z produkcją rolną, a także ustalenie dla ww. zabudowy zasad 

kształtowania zabudowy. Zapis jest sprzeczny z postanowieniami obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, które takiego 

zakazu nie przewiduje. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona.  

Uzasadnienie: grunty zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolem 49-R oraz 50-R 

stanowią łąki, głównie klasy IV i V. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, przyjętym Uchwałą Nr 

XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 2019 roku, grunty te stanowią tereny łąk 
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i upraw rolnych. Są one poprzecinane gęstą siecią rowów melioracyjnych. Występuje tu wysoki 

poziom wód gruntowych, a przedmiotowe działki są okresowo zalewane. Teren ten nie jest 

uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. Zlokalizowany jest w oddaleniu od istniejącej 

zabudowy. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że teren ten nie jest predysponowany 

pod żaden rodzaj zabudowy, w tym pod zabudowę siedliskową. Zgodnie z „Analizą zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kosakowo oraz oceną aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w granicach gminy Kosakowo (2016 - 

2019r.)”, przyjętą Uchwałą nr XVIII/130/2019, z dnia 29 sierpnia 2019r. w Gminie istnieje 

spora nadpodaż terenów budowlanych. W związku z powyższym, pod zabudowę nie powinno 

się przeznaczać kolejnych gruntów rolnych. Oczywiście zalecenie to różni się w zależności od 

obrębu i popytu na nową zabudowę. Niski stopień zagospodarowania działek zlokalizowanych 

m. in. w granicach omawianego planu jest dowodem na to, że pod zabudowę nie powinny być 

przeznaczane kolejne grunty rolne. W przypadku terenów 49-R i 50-R przede wszystkim 

byłoby to sprzeczne z ustaleniami studium. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

3. Treść uwagi: doprecyzowanie granic i sposobu ochrony terenów podlegających szczególnej 

ochronie na podstawie odrębnych przepisów, tj. złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru 

objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania sposobu ochrony terenów złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru 

objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo. 

Uzasadnienie: sposób ochrony terenów podlegających szczególnej ochronie na podstawie 

odrębnych przepisów, tj. złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru objętego koncesją na 

bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo jest określony w 

obowiązujących przepisach odrębnych z zakresu prawa geologicznego i górniczego.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

4. Treść uwagi: wykreślenie zakazu zabudowy kubaturowej na terenach 49-R i 50-R i w jego 

miejsce wprowadzenie zapisu o dopuszczalności zabudowy siedliskowej, zagrodowej i 

zabudowy na cele związane z produkcją rolną, a także ustalenie dla ww. zabudowy zasad 

kształtowania zabudowy. Zapis jest sprzeczny z postanowieniami obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, którego 

takiego zakazu nie przewiduje.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 2. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

5. Treść uwagi: zmiana zakresu dopuszczenia na terenie 64-WS realizacji kanału 

odwodnieniowego wraz z infrastrukturą techniczną, z uwagi na obawę notorycznego zalewania 

sąsiednich nieruchomości przez wody zgromadzone w kanale. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: W granicach terenu oznaczonego symbolem 64-WS i w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie przebiega aktualnie rów melioracyjny. Ustalenie w projekcie planu jest zgodne z 

projektem budowlanym dotyczącym budowy ulic: Złote Piaski, Aloesowej i Leszczynowej. 

Projekt ma się przyczynić do rozwiązania problemu  odwodnienia terenów publicznych, 
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głównie  dróg. W projekcie zakłada się, że wody opadowe będą skierowane do istniejącego 

rowu melioracyjnego na działce 1117/1 i 1117/2 w Mostach, który zostanie zmodernizowany i 

wyprofilowany celem poprawy parametrów funkcjonowania. Wraz z drogą technologiczną do 

obsługi rowu na terenie 64-WS przewiduje się wydzielenie pasa terenu o szer.ok.10m. Grunt 

zajęty pod rów oraz drogę zostanie wykupiony przez Gminę. Rów na terenie 64-WS zostanie 

włączony do rowu B-5, należącego do systemu melioracji podstawowej, utrzymywanego przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Zabiegi modernizacyjne rowu spowodują, 

że będzie w stanie przejąć i odprowadzić wody opadowe z projektowanej zlewni do Zatoki 

Puckiej.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

6. Treść uwagi: doprecyzowanie granic i sposobu ochrony terenów podlegających szczególnej 

ochronie na podstawie odrębnych przepisów, tj. złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru 

objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania sposobu ochrony terenów złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru 

objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 3. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

7. Treść uwagi: wykreślenie zakazu zabudowy kubaturowej na terenach 49-R i 50-R i w jego 

miejsce wprowadzenie zapisu o dopuszczalności zabudowy siedliskowej, zagrodowej i 

zabudowy na cele związane z produkcją rolną, a także ustalenie dla ww. zabudowy zasad 

kształtowania zabudowy. Zapis jest sprzeczny z postanowieniami obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, którego 

takiego zakazu nie przewiduje.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 2. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

8. Treść uwagi: doprecyzowanie granic i sposobu ochrony terenów podlegających szczególnej 

ochronie na podstawie odrębnych przepisów, tj. złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru 

objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania sposobu ochrony terenów złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru 

objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 3. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

9. Treść uwagi: przeznaczenie dz. nr 1123 obręb Mosty pod tereny zabudowy mieszkaniowej, 

lub w przypadku nieuwzględnienia powyższego wykreślenie zakazu zabudowy kubaturowej na 

terenach 49-R i 50-R i w jego miejsce wprowadzenie zapisu o dopuszczalności zabudowy 

siedliskowej, zagrodowej i zabudowy na cele związane z produkcją rolną, a także ustalenie dla 

ww. zabudowy zasad kształtowania zabudowy. Zapis jest sprzeczny z postanowieniami 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kosakowo, którego takiego zakazu nie przewiduje. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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Uzasadnienie: jak w uwadze nr 2. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

10. Treść uwagi: doprecyzowanie granic i sposobu ochrony terenów podlegających 

szczególnej ochronie na podstawie odrębnych przepisów, tj. złóż soli kamiennej „Mechelinki” 

oraz obszaru objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG 

Kosakowo. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania sposobu ochrony terenów złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru 

objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 3. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

11. Treść uwagi: uzupełnienie par. 24 ust. 1 o zapis, iż budowa, rozbudowa i modernizacja 

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dopuszczalna jest wyłącznie w zakresie 

przeznaczonym dla realizacji funkcji terenów przewidzianych w projektowanym planie oraz 

zmiana i doprecyzowanie zapisów par. 42 ust. 1 i 2, poprzez uzupełnienie na jakie cele i 

potrzeby ta infrastruktura miałaby być realizowana, ustalenie warunków dla dopuszczonych 

urządzeń i obiektów technicznych oraz ich ograniczenie do funkcji terenów objętych planem.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: infrastruktura techniczna ma charakter liniowy, jej funkcjonowanie nie 

ogranicza się do sztucznie wytyczonych granic planu. Zastosowanie takiego zapisu mogłoby w 

przyszłości ograniczyć możliwości wykorzystania istniejących sieci dystrybucyjnych. Zapis nie 

dotyczy sieci przesyłowych, bo w przypadku kiedy takie są planowane, ich przebieg musi 

zostać wytyczony na rysunku z racji konieczności uwzględnienia strefy oddziaływania, 

ograniczającej sposób zagospodarowania innych terenów. Plan nie przewiduje takich 

inwestycji. Paragraf 42 zawiera ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem IT – są to 

istniejące w granicach planu urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne (ujęcia wody, 

przepompownie). Nie są to tereny projektowanej infrastruktury.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

12. Treść uwagi: uzupełnienie projektu poprzez sprecyzowanie w części szczegółowej 

dotyczącej opisów poszczególnych terenów, które z nich znajdują się w granicach złoża soli 

kamiennej Mechelinki i/lub w granicach terenu i obszaru objętego koncesją nr 19/2001/m na 

bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu w PMG Kosakowo oraz wskazanie jakie 

wymogi, warunki i ograniczenia wynikające z prawa górniczego i geologicznego będą 

obowiązywały na obszarze. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania sposobu ochrony terenów złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru 

objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 3. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

13. Treść uwagi: doprecyzowanie w §24 ust 1 ustaleń dopuszczających rozbudowę sieci, 

modernizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, iż dopuszczalna jest ona w zakresie 

niezbędnym dla realizacji funkcji poszczególnych terenów przewidzianych w projektowanym 

planie oraz zmiana i doprecyzowanie zapisów § 42 ust. 1 i 2, poprzez uzupełnienie na jakie cele 
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i potrzeby ta infrastruktura miałaby być realizowana, ustalenie warunków dla dopuszczonych 

urządzeń i obiektów technicznych oraz ich ograniczenie do funkcji terenów objętych planem. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 11. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

14. Treść uwagi: usunięcie zakazu zabudowy w § 43 tj. dla terenów 49-R i 50-R i zastąpienie 

go dopuszczeniem lokalizacji zabudowy siedliskowej, zagrodowej i zabudowy na cele 

związane z produkcją rolniczą (np. budynków gospodarczych dla zwierząt hodowlanych, 

magazynów na paszę itp.). Wprowadzenie zakazu zabudowy na tym obszarze ogranicza 

wykorzystanie gruntów na cele rolnicze, uniemożliwia prowadzenie hodowli zwierząt 

gospodarskich, uniemożliwia prowadzenie produkcji rolnej, uniemożliwia  budowę siedliska 

na własne potrzeby, narusza interes rolników. Zapis jest sprzeczny z postanowieniami 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kosakowo, którego takiego zakazu nie przewiduje. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: grunty zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolami 49-R i 50-R 

stanowią łąki głównie klasy IV i V. Grunty te są poprzecinane gęstą siecią rowów 

melioracyjnych. Występuje tu wysoki poziom wód gruntowych, a przedmiotowe działki są 

okresowo zalewane. Teren ten nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. 

Zlokalizowany jest w oddaleniu od istniejącej zabudowy. Biorąc powyższe pod uwagę należy 

uznać, że teren ten nie jest predysponowany pod żaden rodzaj zabudowy, w tym zabudowę 

siedliskową. Ustalenia planu są zgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, który również wskazuje te tereny jako tereny łąk i upraw 

rolnych. Plan nie wyklucza na tym terenie działalności rolniczej, wyklucza jedynie zabudowę, 

która powinna być realizowana na terenach o bardziej korzystnych warunkach gruntowo-

wodnych.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

15. Treść uwagi: uzupełnienie zapisu w § 45 ust. 1, iż dopuszcza się realizację kanału 

odwodnieniowego wraz z infrastrukturą techniczną wyłącznie dla realizacji funkcji tego terenu. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: W granicach terenu oznaczonego symbolem 64-WS i w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie przebiega aktualnie rów melioracyjny. Ustalenie w projekcie planu jest zgodne z 

projektem budowlanym dotyczącym budowy ulic: Złote Piaski, Aloesowej i Leszczynowej. 

Projekt ma się przyczynić do rozwiązania problemu  odwodnienia terenów publicznych, 

głównie  dróg. W projekcie zakłada się, że wody opadowe będą skierowane do istniejącego 

rowu melioracyjnego na działce 1117/1 i 1117/2 w Mostach, który zostanie zmodernizowany i 

wyprofilowany celem poprawy parametrów funkcjonowania. Wraz z drogą technologiczną do 

obsługi rowu na terenie 64-WS przewiduje się wydzielenie pasa terenu o szer.ok.10m. Grunt 

zajęty pod rów oraz drogę zostanie wykupiony przez Gminę. Rów na terenie 64-WS zostanie 

włączony do rowu B-5, należącego do systemu melioracji podstawowej, utrzymywanego przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Zabiegi modernizacyjne rowu spowodują, 

że będzie w stanie przejąć i odprowadzić wody opadowe z projektowanej zlewni do Zatoki 

Puckiej. Ustalenia planu jasno określają funkcję i możliwe przeznaczenie przedmiotowego 

terenu 64-WS, nie zachodzi więc potrzeba ich doprecyzowania. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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16. Treść uwagi: uzupełnienie zapisu w §51 ust. 1 poprzez sprecyzowanie na jakie cele i 

potrzeby ta infrastruktura miałaby być realizowana i ograniczenie ich zakresu do funkcji 

terenów przewidzianych w projekcie oraz doprecyzowanie §51 ust. 3 poprzez ograniczenie 

dopuszczalności lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej do funkcji terenów 

objętych planem. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: infrastruktura techniczna ma charakter liniowy, jej funkcjonowanie nie 

ogranicza się do sztucznie wytyczonych granic planu. Zastosowanie takiego zapisu mogłoby w 

przyszłości ograniczyć możliwości wykorzystania istniejących sieci dystrybucyjnych. Zapis nie 

dotyczy sieci przesyłowych, bo w przypadku kiedy takie są planowane, ich przebieg musi 

zostać wytyczony na rysunku z racji konieczności uwzględnienia strefy oddziaływania, 

ograniczającej sposób zagospodarowania innych terenów. Plan nie przewiduje takich 

inwestycji. Teren ten już w obowiązującym planie został przeznaczony pod pas techniczny dla 

przebiegu infrastruktury technicznej i modernizacji dróg.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

17. Treść uwagi: usunięcie ustalenia zawartego w dziale IV w § 52 w pkt 8 i 9 o utracie mocy 

uchwały nr V/16/2003 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 4 marca 2003r. oraz uchwały nr 

XI/58/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 stycznia 2017r. w granicach uchwalenia 

procedowanego planu.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: ustalenia zawarte w §52 wynikają z faktu, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w granicach każdego terenu może obowiązywać wyłącznie jeden plan miejscowy. 

Oznacza to, że uchwalenie na danym terenie nowego planu oznacza jednocześnie utratę mocy 

obowiązywania planu dotychczas obowiązującego. W sytuacji gdy plan obowiązujący 

obejmuje większy obszar niż nowo uchwalony plan, to plan obowiązujący traci moc wyłącznie 

w zakresie granic planu nowo uchwalonego. To się dzieje z mocy prawa, a § 52 wskazuje 

jedynie, których planów będzie to dotyczyło. Ma on charakter porządkowy. Usunięcie tego 

zapisu nie zmieni faktu, że dotychczas obowiązujący na tym terenie plan utraci moc.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

18. Treść uwagi: wykreślenie zapisu w §8 ust. 3 o treści: dopuszcza się budowę nie więcej niż 

jednego budynku w ramach jednej działki budowlanej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podstawą 

wszelkich działań związanych z kształtowaniem zabudowy i zagospodarowaniem 

poszczególnych terenów powinien być ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. Zapisy planu 

powinny być na tle precyzyjne, aby ich rezultat był możliwy do przewidzenia i zbliżony do 

założeń. Rezygnacja z ustalania dopuszczalnej liczby budynków na działce prowadzi do 

nadmiernej intensyfikacji zabudowy i niekorzystnie wpływa nie tylko na postrzeganie danego 

terenu, ale również na sposób funkcjonowania oraz wydajność urządzeń i sieci 

infrastrukturalnych, a także układów komunikacyjnych. Dzieje się tak dlatego, że teren jest 

zagospodarowany niezgodnie z ustaleniami planu, a w rezultacie korzysta z niego dużo więcej 

użytkowników (gospodarstw domowych), czy też dużo więcej samochodów niż pierwotnie 

zakładano. Zapis ten jest stosowany w Gminie od kilku lat, odkąd obserwuje się wzmożoną 

liczbę powstających tzw. „czworaków” czyli budynków w zabudowie bliźniaczej stawianych 

po kilka na jednej działce, która zostaje potem podzielona, z pominięciem zapisów dot. 
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minimalnej powierzchni działki, ustalonej w planie. Jest to jedyna możliwość na ograniczenie 

„omijania prawa” i kształtowanie zabudowy zgodnie z pierwotnymi założeniami, w nawiązaniu 

do zabudowy już istniejącej. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

19. Treść uwagi: zmiana zapisu §31 ust. 1 poprzez dopuszczenie na terenach 15-MN, 16-MN, 

17-MN, 18-MN, 19-MN, 20-MN poza zabudową jednorodzinną również zabudowy 

wielorodzinnej oraz obiektów zamieszkania zbiorowego związanych ze świadczeniem usług 

turystycznych. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Przedmiotowe tereny, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, przyjętym Uchwałą Nr 

XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 2019 roku, przeznaczone są pod tereny o 

dominującej funkcji mieszkaniowej - zabudowa jednorodzinna. Studium dopuszcza na terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usługowej w granicach obrębu Mosty, wyłącznie 

usługi nieuciążliwe jako funkcję uzupełniającą do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Nie dopuszcza na tych terenach realizacji zabudowy wielorodzinnej. Obiekty zamieszkania 

zbiorowego, świadczące usługi turystyczne, również nie są dopuszczone na przedmiotowych 

terenach, ponieważ nie stanowią funkcji uzupełniającej zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, z uwagi na możliwość wystąpienia uciążliwości dla mieszkańców, 

wynikających m.in. ze wzmożonego ruchu samochodowego. Dopuszczenie zabudowy 

wielorodzinnej oraz usług turystyki na przedmiotowych terenach byłoby sprzeczne ze studium. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

20. Treść uwagi: zmiana zapisu §31 ust. 2 pkt 1 poprzez dopuszczenie zabudowy bliźniaczej i 

szeregowej na terenach 15-MN, 16-MN, 17-MN, 18-MN, 19-MN, 20-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: w granicach terenu objętego planem dominuje zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostojąca. Zabudowa bliźniacza i szeregowa występuje jedynie na kilku 

działkach, głównie w południowej części planu. Stopień zainwestowania poszczególnych 

terenów, a także ich lokalizacja (w znaczniej odległości od intensywnie zurbanizowanych 

terenów) oraz dominujący sposób zagospodarowania działek budowlanych, wskazują na to, że 

nie ma uzasadnienia do zwiększania intensywności zabudowy na omawianym obszarze. 

Przemawiają za tym także wyniki przeprowadzonej „Analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy Kosakowo oraz oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących w granicach gminy Kosakowo (2016 - 2019r.)”, przyjętej 

Uchwałą nr XVIII/130/2019, z dnia 29 sierpnia 2019r., która wykazała, że w Gminie istnieje 

duża nadpodaż działek budowlanych. Intensyfikowanie zabudowy poprzez wprowadzanie 

zabudowy bliźniaczej a tym bardziej zabudowy szeregowej przyczyni się do zwiększenia tej 

nadpodaży. Gmina w ostatnich latach rezygnuje z bezwzględnego dopuszczania zabudowy 

bliźniaczej i szeregowej, ograniczając się jedynie do tych obszarów, gdzie rozwój zabudowy 

odbywa się najbardziej dynamicznie. Miejscowość Mosty do takich terenów nie należy.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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21. Treść uwagi: zmiana zapisu §31 ust. 2 pkt 6 poprzez ustalenie min. powierzchni działki 

dla zabudowy wolnostojącej 650/800m2, dla zabudowy bliźniaczej 500m2 oraz dla zabudowy 

szeregowej 400m2 na terenach 15-MN, 16-MN, 17-MN, 18-MN, 19-MN, 20-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: z uwagi na brak dopuszczenia na przedmiotowych terenach zabudowy 

bliźniaczej i szeregowej, ustalenie minimalnej powierzchni zabudowy dla tych form zabudowy 

nie ma zastosowania. Dla zabudowy wolnostojącej ustalona w planie minimalna powierzchnia 

działki jest zgodna z wnioskowaną. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

22. Treść uwagi: zmiana zapisu §31 ust. 2 pkt 11 poprzez ustalenie maksymalnego poziomu 

posadowienia posadzki na 0,8m ponad poziom terenu mierzony przed głównym wejściem do 

budynku na terenach 15-MN, 16-MN, 17-MN, 18-MN, 19-MN, 20-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: poziom posadowienia posadzki parteru to jeden z parametrów wpływających 

na ład przestrzenny. Parametr ten ustalany jest w oparciu o analizę zabudowy zlokalizowanej 

w sąsiedztwie. Na podstawie tej analizy ustalono, że parametr ten nie powinien przekraczać 

0,6m ponad poziom terenu.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

23. Treść uwagi: zmiana zapisu §31 ust. 3 poprzez zmianę udziału procentowego powierzchni 

biologicznie czynnej na 60% w strefie biologicznie czynnej na terenach 15-MN i 20-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: część terenów 15-MN i 20-MN została oznaczona jako strefa biologicznie 

czynna ze względu na trudne warunki gruntowo – wodne. Te tereny nie są predysponowane do 

zabudowy. Obniżenie wartości wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na tego typu 

obszarze nie ma uzasadnienia i jest sprzeczne z celem wyznaczania tego typu obszarów.  Takie 

ustalenie zawiera również obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

24. Treść uwagi: zmiana stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości z 15% na 

10% na terenach oznaczonych symbolami 15-MN, 16-MN, 17-MN, 18-MN, 19-MN, 20-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: stawka 15% jest powszechnie stosowaną stawką dla terenów budowlanych w 

gminie Kosakowo. Należy zauważyć, że opłata, której dotyczy ta stawka czyli tzw. renta 

planistyczna uiszczana jest tylko w przypadku wzrostu wartości danej nieruchomości. 

Większość terenów jest aktualnie objęta obowiązującym planem. Zmiany w zakresie 

przeznaczenia terenów czy parametrów zabudowy są w większości niewielkie, dlatego nie 

należy tu się spodziewać wzrostów, a co za tym idzie opłat z tytułu tego wzrostu.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

25. Treść uwagi: wykreślenie zakazu zabudowy kubaturowej na terenach 49-R i 50-R i w jego 

miejsce wprowadzenie zapisu o dopuszczalności zabudowy siedliskowej, zagrodowej i 

zabudowy na cele związane z produkcją rolną. Wprowadzenie zakazu zabudowy na tym 

obszarze ogranicza wykorzystanie gruntów na cele rolnicze. Zapis jest sprzeczny z 

postanowieniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kosakowo, którego takiego zakazu nie przewiduje.  
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Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 2. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

26. Treść uwagi: zmiana przebiegu drogi 02-KDL, tak aby omijała działkę nr 998/2.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: droga 02-KDL zaprojektowana została na granicy terenów budowlanych i 

rolnych wskazanych w studium. Droga ta ma pełnić rolę alternatywnego połączenia pomiędzy 

Mostami a Rewą, odciążającego ulicę Gdyńską. W związku z powstałą zabudową w granicach 

opracowywanego planu nie ma innej możliwości przeprowadzenia tego połączenia 

komunikacyjnego. Grunt pod planowaną drogę publiczną będzie musiał zostać wykupiony 

przez Gminę.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

27. Treść uwagi: doprecyzowanie granic i sposobu ochrony terenów podlegających 

szczególnej ochronie na podstawie odrębnych przepisów, tj. złóż soli kamiennej „Mechelinki” 

oraz obszaru objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG 

Kosakowo. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania sposobu ochrony terenów złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru 

objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 3. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

28. Treść uwagi: doprecyzowanie w §24 ust 1 ustaleń dopuszczających rozbudowę sieci, 

modernizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, iż dopuszczalna jest ona w zakresie 

niezbędnym dla realizacji funkcji poszczególnych terenów przewidzianych w projektowanym 

planie oraz zmiana i doprecyzowanie zapisów § 42 ust. 1 i 2, poprzez uzupełnienie na jakie cele 

i potrzeby ta infrastruktura miałaby być realizowana, ustalenie warunków dla dopuszczonych 

urządzeń i obiektów technicznych oraz ich ograniczenie do funkcji terenów objętych planem. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 11. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

29. Treść uwagi: wykreślenie zapisu w §8 ust. 3 o treści: dopuszcza się budowę nie więcej niż 

jednego budynku w ramach jednej działki budowlanej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 18.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

30. Treść uwagi: zmiana zapisu §28 ust. 1 poprzez dopuszczenie na terenach 9-MN, 10-MN 

poza zabudową jednorodzinną również zabudowy wielorodzinnej oraz obiektów zamieszkania 

zbiorowego związanych ze świadczeniem usług turystycznych. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 19. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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31. Treść uwagi: zmiana zapisu §28 ust. 2 pkt 1 poprzez dopuszczenie zabudowy bliźniaczej i 

szeregowej na terenach 9-MN, 10-MN 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 20. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

32. Treść uwagi: zmiana zapisu §28 ust. 2 pkt 6 poprzez ustalenie min. powierzchni działki 

dla zabudowy wolnostojącej 800m2, dla zabudowy bliźniaczej 500m2 oraz dla zabudowy 

szeregowej 400m2 na terenach 9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: z uwagi na brak dopuszczenia na przedmiotowych terenów zabudowy 

bliźniaczej i szeregowej, ustalenie minimalnej powierzchni zabudowy dla tych form zabudowy 

nie ma zastosowania. Przedmiotowe tereny stanowią obecnie obszary niezabudowane. 

Wydzielone dotychczas na tych terenach działki posiadają powierzchnię ok. 950-1300m2. 

Stopień zainwestowania poszczególnych terenów, a także ich lokalizacja (w znaczniej 

odległości od intensywnie zurbanizowanych terenów) oraz dominujący sposób 

zagospodarowania sąsiednich działek budowlanych, wskazują na to, że nie ma uzasadnienia do 

zwiększania intensywności zabudowy na omawianym obszarze, a tym samym nie ma 

uzasadnienia do dopuszczania wydzielania mniejszych niż obecnie istniejące działek. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

33. Treść uwagi: zmiana zapisu §28 ust. 2 pkt 11 poprzez ustalenie maksymalnego poziomu 

posadowienia posadzki na 1m ponad poziom terenu mierzony przed głównym wejściem do 

budynku. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 22.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

34. Treść uwagi: zmiana stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości z 15% na 

10% na terenach oznaczonych symbolami 9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 24.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

35. Treść uwagi: wykreślenie zakazu zabudowy kubaturowej na terenach 49-R i 50-R i w jego 

miejsce wprowadzenie zapisu o dopuszczalności zabudowy siedliskowej, zagrodowej i 

zabudowy na cele związane z produkcją rolną (np. budynków gospodarczych dla zwierząt 

hodowlanych, magazynów na paszę itp.). Wprowadzenie zakazu zabudowy na tym obszarze 

ogranicza wykorzystanie gruntów na cele rolnicze, uniemożliwia prowadzenie hodowli 

zwierząt gospodarskich, uniemożliwia prowadzenie produkcji rolnej, uniemożliwia  budowę 

siedliska na własne potrzeby, narusza interes rolników. Zapis jest sprzeczny z postanowieniami 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kosakowo, którego takiego zakazu nie przewiduje.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 14.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 



25 
 

36. Treść uwagi: przywrócenie na działce oznaczonej nr 1009 funkcji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, tak jak w planie obowiązującym. Aktualnie w projekcie działka 

przeznaczona jest pod teren zieleni urządzonej (55-ZP) oraz teren dróg publicznych klasy 

lokalnej (02-KDL)  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie o trudnych warunkach 

gruntowo-wodnych. W planie obowiązującym, pomimo przeznaczenia pod funkcję 

mieszkaniową jednorodzinną, jej powierzchnia częściowo była wskazana pod teren 

biologicznie czynny z zakazem zabudowy. W projekcie została wytyczona w jej granicach 

droga publiczna (02-KDL), która ma pełnić rolę alternatywnego połączenia pomiędzy Mostami 

a Rewą, odciążającego ulice Gdyńską. W związku z powstałą zabudową w granicach 

opracowywanego planu nie ma innej możliwości przeprowadzenia tego połączenia 

komunikacyjnego. Teren, który pozostał na zachód od planowanej drogi posiada szerokość 22m 

i obejmuje fragment działki o najbardziej niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, 

dlatego też został przeznaczony pod zieleń. Jest to ten obszar, który w planie obowiązującym 

przeznaczony był pod teren biologicznie czynny. Grunt pod planowaną drogę publiczną będzie 

musiał zostać wykupiony przez Gminę.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

37. Treść uwagi: zmiana projektu planu w zakresie dopuszczenia na terenie 64-WS realizacji 

kanału odwodnieniowego wraz z infrastrukturą techniczną. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 15.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

38. Treść uwagi: zmiana przebiegu drogi 02-KDL, tak aby omijała działkę nr 1009.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: droga 02-KDL zaprojektowana została na granicy terenów budowlanych i 

rolnych wskazanych w studium. Droga ta ma pełnić rolę alternatywnego połączenia pomiędzy 

Mostami a Rewą, odciążającego ulice Gdyńską. W związku z powstałą zabudową w granicach 

opracowywanego planu nie ma innej możliwości przeprowadzenia tego połączenia 

komunikacyjnego. Grunt przeznaczony pod drogę publiczną będzie musiał zostać wykupiony 

przez Gminę.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

39. Treść uwagi: doprecyzowanie granic i sposobu ochrony terenów podlegających 

szczególnej ochronie na podstawie odrębnych przepisów, tj. złóż soli kamiennej „Mechelinki” 

oraz obszaru objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG 

Kosakowo. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania sposobu ochrony terenów złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru 

objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 3. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

40. Treść uwagi: doprecyzowanie w §24 ust 1 ustaleń dopuszczających rozbudowę sieci, 

modernizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, iż dopuszczalna jest ona w zakresie 
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niezbędnym dla realizacji funkcji poszczególnych terenów przewidzianych w projektowanym 

planie oraz zmiana i doprecyzowanie zapisów § 42 ust. 1 i 2, poprzez uzupełnienie na jakie cele 

i potrzeby ta infrastruktura miałaby być realizowana, ustalenie warunków dla dopuszczonych 

urządzeń i obiektów technicznych oraz ich ograniczenie do funkcji terenów objętych planem. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 11. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

41. Treść uwagi: wykreślenie zapisu w §8 ust. 3 o treści: dopuszcza się budowę nie więcej niż 

jednego budynku w ramach jednej działki budowlanej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 18.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

42. Treść uwagi: wykreślenie zapisu w §8 ust. 5 zakazującego lokalizacji miejsc postojowych 

w strefach biologicznie czynnych. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: strefy biologicznie czynne wyznaczone są na terenach o trudnych warunkach 

gruntowo-wodnych, terenach z istniejącą roślinnością oraz na terenach mających stanowić 

naturalne bufory między terenami komunikacyjnymi a terenami zabudowy mieszkaniowej. 

Dopuszczenie miejsc postojowych na tych terenach jest sprzeczne z celem wyznaczenia tych 

stref. Tereny te, jak sama nazwa wskazuje, mają pozostać terenami biologicznie czynnymi.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

43. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 1 oraz §28 ust. 1 poprzez dopuszczenie na terenach 

2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-MN, 9-MN, 10-MN poza zabudową 

jednorodzinną również zabudowy wielorodzinnej oraz obiektów zamieszkania zbiorowego 

związanych ze świadczeniem usług turystycznych. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 19. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

44. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 2 pkt 1 oraz §28 ust. 2 pkt 1 poprzez dopuszczenie 

zabudowy bliźniaczej i szeregowej na terenach 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-

MN, 9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 20.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

45. Treść uwagi: zmiana nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce 1014/22 (teren 8-MN) 

od strony drogi oznaczonej symbolem 03-KDL z 6m na 3m. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: biorąc pod uwagę powierzchnię jak i wymiary wskazanych działek oraz 

kategorię drogi, od której ma się odsunąć zabudowa, nie ma uzasadnienia dla wskazanej 

zmiany.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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46. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 2 pkt 7 w zakresie ustalenia procentowego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej na 50% na terenach 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-

MN, 8-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: projekt planu na wskazanych terenach ustala powierzchnię biologicznie czynną 

na poziomie 50%. Uwaga jest bezzasadna.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

47. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 2 pkt 11 oraz §28 ust. 2 pkt 11, poprzez ustalenie 

maksymalnego poziomu posadowienia posadzki na 1m ponad poziom terenu mierzony przed 

głównym wejściem do budynku na terenach 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-MN, 

9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 22.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

48. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 2 pkt 6 poprzez ustalenie min. powierzchni działki 

dla zabudowy wolnostojącej 800m2, dla zabudowy bliźniaczej 500m2 oraz dla zabudowy 

szeregowej 400m2 na terenach 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: z uwagi na brak dopuszczenia na przedmiotowych terenów zabudowy 

bliźniaczej i szeregowej, ustalenie minimalnej powierzchni zabudowy dla tych form zabudowy 

nie ma zastosowania. Dla zabudowy wolnostojącej ustalona w planie minimalna powierzchnia 

działki jest zgodna z wnioskowaną. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

49. Treść uwagi: zmiana stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości z 15% na 

10% na terenach oznaczonym symbolami 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-MN, 

9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 24.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

50. Treść uwagi: zmiana zapisu §28 ust. 2 pkt 6 poprzez ustalenie min. powierzchni działki 

dla zabudowy wolnostojącej 800m2, dla zabudowy bliźniaczej 500m2 oraz dla zabudowy 

szeregowej 400m2 na terenach 9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 32. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

51. Treść uwagi: wykreślenie zapisu §28 ust. 2 pkt 7 ustalającego iż do powierzchni 

biologicznie czynnej, nie wlicza się powierzchni działki zlokalizowanej w strefie biologicznie 

czynnej, wyznaczonej na rysunku planu, ewentualnie dla działek zlokalizowanych w strefie 

biologicznie czynnej zmiana parametru określonego w ww. punkcie na 40% 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projekt planu, w oparciu o analizę stanu istniejącego i lokalnych uwarunkowań, 

ustala jednolite zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu. Na 
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terenach znajdujących się na północy obszaru objętego planem, w granicach których 

dopuszczono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ustalono wskaźnik powierzchni 

biologicznie czynnej minimalnie 60%. Zgodnie z założeniami planu, tereny mają tworzyć 

jednolitą strukturę zabudowy, dając przy tym możliwość do realizacji obszarów 

mieszkaniowych, atrakcyjnych z punktu widzenia ładu przestrzennego. Plan ma również za 

zadanie wprowadzać takie rozwiązania, które zabezpieczą potrzeby z zakresu gospodarki 

wodnej, w tym w szczególności retencji. Wprowadzenie na te tereny zbyt intensywnej 

zabudowy, przy małym udziale powierzchni biologiczne czynnej będzie sprzeczne z 

założeniami projektowanego planu, wpłynie negatywnie na stosunki wodne i przyczyni się do 

stworzenia chaosu funkcjonalno-przestrzennego.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

52. Treść uwagi: zmiana zapisu §28 ust. 3 poprzez wykreślenie zakazu zabudowy kubaturowej 

oraz  nakazu  zachowania min. 80% powierzchni biologicznie czynnej, ewentualnie takie 

przesunięcie strefy biologicznie czynnej, aby nie wpływała ona negatywnie na linie zabudowy 

działek na terenach 9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: obszary wyznaczone jako strefa biologicznie czynna na terenach 9-MN i 10-

MN znajdują się na terenach o trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią. Zakaz zabudowy na znacznej części terenu oznaczonego 

symbolem 9-MN wynika z negatywnego uzgodnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

(sygnatura GD.RPP.610.420.2019.PA, z dnia 11 grudnia 2019r.). Powodem braku 

pozytywnego uzgodnienia był fakt, że teren ten jest niezabudowany i niemal w całości 

zlokalizowany na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Z treścią ww. pisma można 

zapoznać się w tut. Urzędzie. Urząd Gminy zlecił koncepcję zabezpieczającą między innymi 

teren 9-MN przed skutkami powodzi i projekt planu uwzględniający te zabezpieczenia został 

przesłany ponownie do uzgodnień, ale Dyrektor RZGW ponownie odrzucił możliwość 

zabudowy m.in. terenu 9-MN w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. W 

przypadku terenu 10-MN zakres zabudowy właściwie pokrywa się z zakresem z planu 

obowiązującego, wykluczając z zabudowy jedynie część obszaru o najbardziej niekorzystnych 

warunkach gruntowo-wodnych.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

53. Treść uwagi: zmiana zapisu §40 ust. 1 poprzez dopuszczenie na terenie 39-MN/U poza 

zabudową jednorodzinną również zabudowy wielorodzinnej oraz obiektów zamieszkania 

zbiorowego związanych ze świadczeniem usług turystycznych, a także zabudowy siedliskowej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Przedmiotowy teren, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, przyjętym Uchwałą Nr 

XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 2019 roku, przeznaczone są pod tereny o 

dominującej funkcji mieszkaniowej - zabudowa jednorodzinna. Studium dopuszcza na terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usługowej w granicach obrębu Mosty, wyłącznie 

usługi nieuciążliwe jako funkcję uzupełniającą do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Nie dopuszcza na tych terenach realizacji zabudowy wielorodzinnej. Obiekty zamieszkania 

zbiorowego, świadczące usługi turystyczne, również nie są dopuszczone na przedmiotowych 

terenach, ponieważ nie stanowią funkcji uzupełniającej zabudowę mieszkaniową 
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jednorodzinną, z uwagi na możliwość wystąpienia uciążliwości dla mieszkańców, 

wynikających m.in. ze wzmożonego ruchu samochodowego. Dopuszczenie zabudowy 

wielorodzinnej oraz usług turystyki na przedmiotowych terenach byłoby sprzeczne ze studium. 

Zabudowa siedliskowa została dopuszczona na przedmiotowym terenie po uwzględnieniu 

uwagi z pierwszego wyłożenia planu. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

54. Treść uwagi: zmiana zapisu §40 ust. 2 pkt 1 poprzez dopuszczenie na terenie 39-MN/U 

zabudowy bliźniaczej i szeregowej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 20.     

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

55. Treść uwagi: zmiana zapisu §40 ust. 2 pkt 7 w zakresie ustalenia procentowego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej na 50% na terenie 39-MN/U. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej jest dostosowywany do wskaźnika 

powierzchni zabudowy. Uwzględnia on również konieczność zrealizowania miejsc 

postojowych w granicach działki. Niski wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ogranicza 

naturalną retencję wód, przyśpiesza odpływ wód z danego terenu, co jest bardzo niekorzystnym 

zjawiskiem z uwagi na postępujące zmiany klimatyczne i wiążące się z tym anomalia 

pogodowe, w tym długotrwałe susze. Poza tym może prowadzić do okresowych podtopień 

części terenów. Ustalone wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu odpowiadają stanowi 

rzeczywistemu na przedmiotowym obszarze i w jego sąsiedztwie. Nie ma więc uzasadnienia 

dla obniżania wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

56. Treść uwagi: zmiana zapisu §40 ust. 2 pkt 6 poprzez ustalenie min. powierzchni działki 

dla zabudowy wolnostojącej 800m2, dla zabudowy bliźniaczej 500m2 oraz dla zabudowy 

szeregowej 400m2 na terenie 39-MN/U. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: z uwagi na brak dopuszczenia na przedmiotowym terenie zabudowy bliźniaczej 

i szeregowej, ustalenie minimalnej powierzchni zabudowy dla tych form zabudowy nie ma 

zastosowania. Dla zabudowy wolnostojącej ustalona w planie minimalna powierzchnia działki 

jest zgodna z wnioskowaną. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

57. Treść uwagi: zmiana zapisu §40 ust. 2 pkt 11, poprzez ustalenie maksymalnego poziomu 

posadowienia posadzki na 1m ponad poziom terenu mierzony przed głównym wejściem do 

budynku na terenie 39-MN/U. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 22.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

58. Treść uwagi: zmiana stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości z 15% na 

10% na terenie oznaczonym symbolem 39-MN/U. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 
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Uzasadnienie: jak w uwadze nr 24.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

59. Treść uwagi: zmniejszenie szerokości drogi 03-KDL z 12-15m na 10m.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: patrząc na rolę jaką ma pełnić przedmiotowa droga w całym układzie 

komunikacyjnym obszaru, a także liczbę działek przez tę drogę obsługiwanych, 

zaproponowana w projekcie planu szerokość wydaje się być adekwatna do potrzeb. 

Dodatkowo, zważywszy na istniejące warunki gruntowo-wodne na przedmiotowym terenie, 

pas drogowy powinien mieć szerokość gwarantującą rozmieszczenie wszystkich elementów 

drogi oraz infrastruktury technicznej, w tym jej odwodnienia.      

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

60. Treść uwagi: zmiana klasy drogi 03-KDL na drogę publiczną dojazdową oraz zmniejszenie 

jej szerokości na 10m.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: patrząc na rolę jaką ma pełnić przedmiotowa droga w całym układzie 

komunikacyjnym obszaru, a także liczbę działek przez tę drogę obsługiwanych, 

zaproponowana w projekcie planu klasa drogi oraz jej szerokość jest adekwatna do potrzeb. 

Droga ta ma pełnić rolę alternatywnego połączenia pomiędzy Mostami a Rewą, odciążającego 

ulice Gdyńską.  Dodatkowo, zważywszy na istniejące warunki gruntowo-wodne na 

przedmiotowym terenie, pas drogowy powinien mieć szerokość gwarantującą rozmieszczenie 

wszystkich elementów drogi oraz infrastruktury technicznej, w tym jej odwodnienia.      

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

61. Treść uwagi: doprecyzowanie granic i sposobu ochrony terenów podlegających 

szczególnej ochronie na podstawie odrębnych przepisów, tj. złóż soli kamiennej „Mechelinki” 

oraz obszaru objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG 

Kosakowo. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania sposobu ochrony terenów złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru 

objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 3. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

62. Treść uwagi: doprecyzowanie w §24 ust 1 ustaleń dopuszczających rozbudowę sieci, 

modernizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, iż dopuszczalna jest ona w zakresie 

niezbędnym dla realizacji funkcji poszczególnych terenów przewidzianych w projektowanym 

planie oraz zmiana i doprecyzowanie zapisów § 42 ust. 1 i 2, poprzez uzupełnienie na jakie cele 

i potrzeby ta infrastruktura miałaby być realizowana, ustalenie warunków dla dopuszczonych 

urządzeń i obiektów technicznych oraz ich ograniczenie do funkcji terenów objętych planem. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 11. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

63. Treść uwagi: wykreślenie zapisu w §8 ust. 3 o treści: dopuszcza się budowę nie więcej niż 

jednego budynku w ramach jednej działki budowlanej. 
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Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 18.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

64. Treść uwagi: wykreślenie zapisu w §8 ust. 5 zakazującego lokalizacji miejsc postojowych 

w strefach biologicznie czynnych. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 42. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

65. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 1 oraz §28 ust. 1 poprzez dopuszczenie na terenach 

2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-MN, 9-MN, 10-MN poza zabudową 

jednorodzinną również zabudowy wielorodzinnej oraz obiektów zamieszkania zbiorowego 

związanych ze świadczeniem usług turystycznych. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 19. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

66. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 2 pkt 1 oraz §28 ust. 2 pkt 1 poprzez dopuszczenie 

zabudowy bliźniaczej i szeregowej na terenach 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-

MN, 9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 20.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

67. Treść uwagi: zmiana nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce 1014/21 (teren 8-MN) 

od strony drogi oznaczonej symbolem 03-KDL z 6m na 3m. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: biorąc pod uwagę powierzchnię jak i wymiary wskazanych działek oraz 

kategorię drogi, od której ma się odsunąć zabudowa, nie ma uzasadnienia dla wskazanej 

zmiany.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

68. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 2 pkt 7 w zakresie ustalenia procentowego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej na 50% na terenach 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-

MN, 8-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 46. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

69. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 2 pkt 11 oraz §28 ust. 2 pkt 11, poprzez ustalenie 

maksymalnego poziomu posadowienia posadzki na 1m ponad poziom terenu mierzony przed 

głównym wejściem do budynku na terenach 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-MN, 

9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 22.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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70. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 2 pkt 6 poprzez ustalenie min. powierzchni działki 

dla zabudowy wolnostojącej 800m2, dla zabudowy bliźniaczej 500m2 oraz dla zabudowy 

szeregowej 400m2. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: z uwagi na brak dopuszczenia na przedmiotowych terenów zabudowy 

bliźniaczej i szeregowej, ustalenie minimalnej powierzchni zabudowy dla tych form zabudowy 

nie ma zastosowania. Dla zabudowy wolnostojącej ustalona w planie minimalna powierzchnia 

działki jest zgodna z wnioskowaną. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

71. Treść uwagi: zmiana stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości z 15% na 

10% na terenach oznaczonym symbolami 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-MN, 

9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr. 24.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

72. Treść uwagi: wykreślenie zapisu „w granicach terenu 9-MN obowiązuje zakaz zabudowy 

w części zlokalizowanej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią” i zastąpienie go 

zapisem o następującej treści „realizacja zabudowy na terenach szczególnego zagrożenia 

powodzią powinna uwzględniać możliwość wystąpienia podtopień, powinno być to brane 

szczególnie pod uwagę przy lokalizacji budynku i projektowaniu rozwiązań 

architektonicznych. Warunkiem inwestowania w tym terenie jest sporządzenie ekspertyzy 

geologiczno-inżynierskiej, zarówno dla obiektów kubaturowych, jak i urządzeń uzbrojenia 

terenu, która określi sposób posadowienia i wymagania konstrukcyjne obiektu”, a także przy 

zachowaniu wymogów określonych w par. 15 przedmiotowego planu. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: Zakaz zabudowy na znacznej części terenu oznaczonego symbolem 9-MN 

wynika z negatywnego uzgodnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (sygnatura 

GD.RPP.610.420.2019.PA, z dnia 11 grudnia 2019r.). Powodem braku pozytywnego 

uzgodnienia był fakt, że teren ten jest niezabudowany i niemal w całości zlokalizowany na 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Urząd Gminy zlecił koncepcję zabezpieczającą 

między innymi teren 9-MN przed skutkami powodzi i projekt planu uwzględniający te 

zabezpieczenia został przesłany ponownie do uzgodnień, ale Dyrektor RZGW ponownie 

odrzucił możliwość zabudowy m.in. terenu 9-MN w granicach obszaru szczególnego 

zagrożenia powodzią.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

73. Treść uwagi: zmiana zapisu §28 ust. 2 pkt 6 poprzez ustalenie min. powierzchni działki 

dla zabudowy wolnostojącej 800m2, dla zabudowy bliźniaczej 500m2 oraz dla zabudowy 

szeregowej 400m2 na terenach 9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 32. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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74. Treść uwagi: wykreślenie zapisu §28 ust. 2 pkt 7 ustalającego iż do powierzchni 

biologicznie czynnej nie wlicza się powierzchni działki zlokalizowanej w strefie biologicznie 

czynnej, wyznaczonej na rysunku planu, ewentualnie dla działek zlokalizowanych w strefie 

biologicznie czynnej zmiana parametru określonego w ww. punkcie na 40% 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 51.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

75. Treść uwagi: zmiana zapisu §28 ust. 3 poprzez wykreślenie zakazu zabudowy kubaturowej 

oraz  nakazu  zachowania min. 80% powierzchni biologicznie czynnej, ewentualnie takie 

przesunięcie strefy biologicznie czynnej, aby nie wpływała ona negatywnie na linie zabudowy 

działek na terenach 9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 52.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

76. Treść uwagi: zmiana zapisu §40 ust. 1 poprzez dopuszczenie na terenie 39-MN/U poza 

zabudową jednorodzinną również zabudowy wielorodzinnej oraz obiektów zamieszkania 

zbiorowego związanych ze świadczeniem usług turystycznych, a także zabudowy siedliskowej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 53. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

77. Treść uwagi: zmiana zapisu §40 ust. 2 pkt 1 poprzez dopuszczenie na terenie 39-MN/U 

zabudowy bliźniaczej i szeregowej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 20.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

78. Treść uwagi: zmiana zapisu §40 ust. 2 pkt 7 w zakresie ustalenia procentowego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej na 50% na terenie 39-MN/U. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 55. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

79. Treść uwagi: zmiana zapisu §40 ust. 2 pkt 6 poprzez ustalenie min. powierzchni działki 

dla zabudowy wolnostojącej 800m2, dla zabudowy bliźniaczej 500m2 oraz dla zabudowy 

szeregowej 400m2 na terenie 39-MN/U. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 56. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

80. Treść uwagi: zmiana zapisu §40 ust. 2 pkt 11, poprzez ustalenie maksymalnego poziomu 

posadowienia posadzki na 1m ponad poziom terenu mierzony przed głównym wejściem do 

budynku na terenie 39-MN/U. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 22.  
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Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

81. Treść uwagi: zmiana stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości z 15% na 

10% na terenie oznaczonym symbolem 39-MN/U. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 24.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

82. Treść uwagi: zmniejszenie szerokości drogi 03-KDL z 12-15m na 10m.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 59.      

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

83. Treść uwagi: zmiana klasy drogi 03-KDL na drogę publiczną dojazdową oraz zmniejszenie 

jej szerokości na 10m.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 60.      

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

84. Treść uwagi: doprecyzowanie granic i sposobu ochrony terenów podlegających 

szczególnej ochronie na podstawie odrębnych przepisów, tj. złóż soli kamiennej „Mechelinki” 

oraz obszaru objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG 

Kosakowo. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania sposobu ochrony terenów złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru 

objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 3. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

85. Treść uwagi: doprecyzowanie w §24 ust 1 ustaleń dopuszczających rozbudowę sieci, 

modernizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, iż dopuszczalna jest ona w zakresie 

niezbędnym dla realizacji funkcji poszczególnych terenów przewidzianych w projektowanym 

planie oraz zmiana i doprecyzowanie zapisów § 42 ust. 1 i 2, poprzez uzupełnienie na jakie cele 

i potrzeby ta infrastruktura miałaby być realizowana, ustalenie warunków dla dopuszczonych 

urządzeń i obiektów technicznych oraz ich ograniczenie do funkcji terenów objętych planem. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 11. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

86. Treść uwagi: wykreślenie zapisu w §8 ust. 3 o treści: dopuszcza się budowę nie więcej niż 

jednego budynku w ramach jednej działki budowlanej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 18.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

87. Treść uwagi: wykreślenie zapisu w §8 ust. 5 zakazującego lokalizacji miejsc postojowych 

w strefach biologicznie czynnych. 



35 
 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 42. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

88. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 1,  §28 ust. 1 oraz §29 ust. 1 poprzez dopuszczenie na 

terenach 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-MN, 9-MN, 10-MN, 11-MN, 12-MN 

poza zabudową jednorodzinną również zabudowy wielorodzinnej oraz obiektów zamieszkania 

zbiorowego związanych ze świadczeniem usług turystycznych. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 19. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

89. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 2 pkt 1, §28 ust. 2 pkt 1 oraz §29 ust. 2 pkt 1 poprzez 

dopuszczenie zabudowy bliźniaczej i szeregowej na terenach 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-

MN, 7-MN, 8-MN, 9-MN, 10-MN, 11-MN, 12-MN 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 20.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

90. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 2 pkt 7 w zakresie ustalenia procentowego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej na 50% na terenach 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-

MN, 8-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 46. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

91. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 2 pkt 11, §28 ust. 2 pkt 11 oraz §29 ust. 2 pkt 11, 

poprzez ustalenie maksymalnego poziomu posadowienia posadzki na 1m ponad poziom terenu 

mierzony przed głównym wejściem do budynku na terenach 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-

MN, 7-MN, 8-MN, 9-MN, 10-MN, 11-MN, 12-MN 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 22.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

92. Treść uwagi: zmiana zapisu §27 ust. 2 pkt 6 poprzez ustalenie min. powierzchni działki 

dla zabudowy wolnostojącej 800m2, dla zabudowy bliźniaczej 500m2 oraz dla zabudowy 

szeregowej 400m2 na terenach 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 48. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

93. Treść uwagi: zmiana stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości z 15% na 

10% na terenach oznaczonym symbolami 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-MN, 

9-MN, 10-MN, 11-MN, 12-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 24.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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94. Treść uwagi: wykreślenie zdania „w granicach terenu 9-MN obowiązuje zakaz zabudowy 

w części zlokalizowanej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią” i zastąpienie go 

zapisem o następującej treści „realizacja zabudowy na terenach szczególnego zagrożenia 

powodzią powinna uwzględniać możliwość wystąpienia podtopień, powinno być to brane 

szczególnie pod uwagę szczególnie pod uwagę przy lokalizacji budynku i projektowaniu 

rozwiązań architektonicznych. Warunkiem inwestowania w tym terenie jest sporządzenie 

ekspertyzy geologiczno-inżynierskiej, zarówno dla obiektów kubaturowych, jak i urządzeń 

uzbrojenia terenu, która określi sposób posadowienia i wymagania konstrukcyjne obiektu”, a 

także przy zachowaniu wymogów określonych w par. 15 przedmiotowego planu. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 72.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

95. Treść uwagi: zmiana zapisu §28 ust. 2 pkt 6 poprzez ustalenie min. powierzchni działki 

dla zabudowy wolnostojącej 800m2, dla zabudowy bliźniaczej 500m2 oraz dla zabudowy 

szeregowej 400m2 na terenach 9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 32. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

96. Treść uwagi: wykreślenie zapisu §28 ust. 2 pkt 7 ustalającego iż do powierzchni 

biologicznie czynnej, nie wlicza się powierzchni działki zlokalizowanej w strefie biologicznie 

czynnej, wyznaczonej na rysunku planu, ewentualnie dla działek zlokalizowanych w strefie 

biologicznie czynnej zmiana parametru określonego w ww. punkcie na 40%. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 51. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

97. Treść uwagi: zmiana zapisu §28 ust. 3 poprzez wykreślenie zakazu zabudowy kubaturowej 

oraz  nakazu  zachowania min. 80% powierzchni biologicznie czynnej, ewentualnie takie 

przesunięcie strefy biologicznie czynnej, aby nie wpływała ona negatywnie na linie zabudowy 

działek na terenach 9-MN, 10-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 52.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

98. Treść uwagi: zmiana nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce 1014/24 (teren 11-MN) 

od strony drogi oznaczonej symbolem 03-KDL z 6m na 3m. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: biorąc pod uwagę powierzchnię jak i wymiary wskazanych działek oraz 

kategorię drogi, od której ma się odsunąć zabudowa, nie ma uzasadnienia dla wskazanej 

zmiany.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

99. Treść uwagi: zmiana zapisu §29 ust. 2 pkt 7 w zakresie ustalenia procentowego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej na 50% na terenach 11-MN, 12-MN. 
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Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej jest dostosowywany do wskaźnika 

powierzchni zabudowy. Uwzględnia on również konieczność zrealizowania miejsc 

postojowych w granicach działki. Niski wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ogranicza 

naturalną retencję wód, przyśpiesza odpływ wód z danego terenu, co jest bardzo niekorzystnym 

zjawiskiem z uwagi na postępujące zmiany klimatyczne i wiążące się z tym anomalia 

pogodowe, w tym długotrwałe susze. Poza tym może prowadzić do okresowych podtopień 

części terenów. Tereny 11-MN i 12-MN są w dużym stopniu zabudowane. Ustalone wskaźniki 

zabudowy i zagospodarowania terenu odpowiadają stanowi rzeczywistemu na przedmiotowym 

obszarze. Nie ma więc uzasadnienia dla obniżania wskaźnika powierzchni biologicznie 

czynnej.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

100. Treść uwagi: zmniejszenie szerokości drogi 03-KDL z 12-15m na 10m.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 59. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

101. Treść uwagi: zmiana klasy drogi 03-KDL na drogę publiczną dojazdową oraz 

zmniejszenie jej szerokości na 10m.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 60.      

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

102. Treść uwagi: doprecyzowanie granic i sposobu ochrony terenów podlegających 

szczególnej ochronie na podstawie odrębnych przepisów, tj. złóż soli kamiennej „Mechelinki” 

oraz obszaru objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG 

Kosakowo. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania sposobu ochrony terenów złóż soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru 

objętego koncesją na bezzbiornikowe podziemne magazynowanie gazu PMG Kosakowo. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 3. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

103. Treść uwagi: doprecyzowanie w §24 ust 1 ustaleń dopuszczających rozbudowę sieci, 

modernizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, iż dopuszczalna jest ona w zakresie 

niezbędnym dla realizacji funkcji poszczególnych terenów przewidzianych w projektowanym 

planie oraz zmiana i doprecyzowanie zapisów § 42 ust. 1 i 2, poprzez uzupełnienie na jakie cele 

i potrzeby ta infrastruktura miałaby być realizowana, ustalenie warunków dla dopuszczonych 

urządzeń i obiektów technicznych oraz ich ograniczenie do funkcji terenów objętych planem. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 11. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

104. Treść uwagi: wykreślenie zapisu dot. zakazu zabudowy kubaturowej oraz dopuszczenie 

zabudowy zagrodowej na terenie 49-R, zgodnie ze studium i określenie zasad zabudowy i 

zagospodarowania terenu w § 43 ust. 2. 
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Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 2. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

105. Treść uwagi: Uwzględnienie możliwości realizacji zabudowy zagrodowej w obszarze 

działek nr 1119, 1121, 1122, obręb Mosty, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kosakowo z dnia 

12 marca 2018r., znak PP.6730.9.2016 ustalającą warunki zabudowy. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: Procedura uzyskiwania warunków zabudowy w sposób bardzo istotny różni się 

od procedury sporządzania planu miejscowego. Przede wszystkim, przy wydawaniu warunków 

zabudowy na siedliska rolnicze istnieją bardzo ograniczone możliwości na odmowę ich 

ustalenia. Prawo nie nakazuje bezwzględnego uwzględniania wydanych decyzji przy 

sporządzaniu planów miejscowych. Gmina ma prawo ustalić inne warunki. Zgodnie z art. 65 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wygaśnięcie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu  może zostać stwierdzone jedynie przez organ, który 

wcześniej wydał tę decyzję. Wygaśnięcie decyzji jest możliwe w sytuacji gdy inny 

wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę na tym terenie lub gdy dla tego terenu 

uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania, a jego ustalenia nie zgadzają się z 

pierwotnie wydaną decyzją. Biorąc pod uwagę względy zawarte w uzasadnieniu do uwagi nr 

104, Wójt zdecydował odrzucić tę uwagę.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

106. Treść uwagi: wykreślenie zapisu dot. zakazu zabudowy kubaturowej oraz dopuszczenie 

zabudowy zagrodowej na terenie 49-R, zgodnie ze studium i określenie zasad zabudowy i 

zagospodarowania terenu w § 43 ust. 2. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 2.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

107. Treść uwagi: Uwzględnienie możliwości realizacji zabudowy zagrodowej w obszarze 

działek nr 1119, 1121, 1122, obręb Mosty, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kosakowo z dnia 

12 marca 2018r., znak PP.6730.9.2016 ustalającą warunki zabudowy. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 105. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

 



Załącznik nr 3 

Uchwała Nr XLIV/302/2020 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 26 listopada 2020 roku 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania 

SPOSOBY REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ DLA TERENU OBJĘTEGO PLANEM 

Obszar objęty projektem planu jest zlokalizowany w granicach obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych: 

1) Uchwałą nr I/2/99 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 

położonych we wsi Mosty w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego; 

2) Uchwałą nr IX/60/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: wieś Mosty działki Nr 

994/9-994/12, wieś Mosty działki Nr część 959/2, 1031/1, 1031/5, 1031/8, 1019,1021-

1029, wieś Rewa działki Nr 393/1, 393/2, 394, gmina Kosakowo; 

3) Uchwałą nr XLIII/29/06 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych  

w Mostach na północ od kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków; 

4) Uchwałą nr XXXII/49/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 maja 2005r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w 

Mostach w gminie Kosakowo; 

5) Uchwałą Nr XVII/104/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 997 

i 996/2 w Mostach gm. Kosakowo; 

6) Uchwałą nr VII/23/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach gm. Kosakowo; 

7) Uchwałą Nr 1/3/99 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 

położonych we wsi Mosty w rejonie drogi wojewódzkiej Gdynia-Rewa; 

8) Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Gminy Kosakowo z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dla 

bezzbiornikowego magazynowania gazu Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo; 

9) Uchwałą Nr XL/58/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 czerwca 2017 r., w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kanału 

zrzutowego odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków 

„Dębogórze” do Zatoki Puckiej w Mechelinkach gm. Kosakowo. 

Zgodnie z ustaleniami tych planów, przedmiotowy obszar przeznaczony jest pod funkcje: 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, 



tereny zieleni urządzonej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej lub szeregowej, tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej z dopuszczeniem 

usług handlu, hotelowo-gastronomicznych, rzemieślniczych nieuciążliwych, zabudowy 

mieszkaniowej: domy jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze, zabudowy mieszkaniowej: 

domy jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze z dopuszczeniem usług wbudowanych o 

powierzchni lokalu użytkowego nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, 

zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz zieleń parkowa.  

W granicach planu występuje sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, 

gazowa i telekomunikacyjna. Część terenu objętego planem stanowi teren zabudowany, 

posiadający dostęp do ww. sieci infrastruktury technicznej oraz infrastruktury drogowej. Dla 

pozostałej części działek objętych opracowaniem zachodzi konieczność rozbudowy sieci 

infrastruktury technicznej, w związku z uchwaleniem planu. Na terenie objętym planem 

przewiduje się również wydzielenie oraz budowę nowych dróg publicznych klasy lokalnej i 

dojazdowej, a także poszerzenie dróg publicznych klasy dojazdowej. Zagospodarowanie terenu 

objętego planem, jak i terenów sąsiednich powinno być realizowane w sposób umożliwiający 

spójne przygotowanie poszczególnych terenów w zakresie obsługi komunikacyjnej i 

infrastrukturalnej. Oznacza to: 

1) dzielenie obszarów rozwojowych na fragmenty pozwalające na skoordynowany rozwój 

zabudowy i wykonanie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 

2) wyznaczanie terenów do zainwestowania winno być oparte o ocenę dostępności do 

infrastruktury i obsługi komunikacyjnej, zaczynając od terenów już uzbrojonych, 

następnie przeznaczając do zainwestowania tereny w bezpośrednim sąsiedztwie 

uzbrojonych obszarów istniejącej zabudowy, w dalszej kolejności tereny w sąsiedztwie 

dróg i terenów już zabudowanych, do których doprowadzenie infrastruktury jest 

możliwe w przewidywanej perspektywie zagospodarowania przedmiotowego terenu; 

3) terminy dopuszczania terenów do zainwestowania powinny być zgodne z etapowaniem 

rozwoju infrastruktury technicznej i możliwościami budżetowymi właściwych organów 

administracji publicznej, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

2. Zaleca się bieżące koordynowanie realizacji programów budowy i modernizacji 

infrastruktury technicznej. 

3. Zaleca się stosowanie zasady realizacji przedsięwzięć kompleksowych, łączących 

wykonawstwo robót drogowych oraz urządzeń technicznych związanych z drogą z innymi 

branżami infrastruktury technicznej, co pozwala uzyskać oszczędności na części wspólnej 

robót oraz rozwiązać problem kolizji technicznych. Podejmując decyzje o budowie 

infrastruktury, trzeba się jednak kierować rachunkiem ekonomicznym i uruchamiać takie 

programy, które zapewniają uzyskiwanie określonego potencjału infrastruktury przy 

możliwie najniższych nakładach jednostkowych. Chodzi o wybór takich rozwiązań i 

programów budowy, udoskonaleń lub rozbudowy infrastruktury, które dają gwarancję 

możliwie szybkiej realizacji całego zamierzenia i stworzenie korzystnej sytuacji 

lokalizacyjnej. 



ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury mogą stanowić: środki pochodzące z 

budżetu Gminy (środki własne), środki pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach 

budowy. Będzie to realizowane za pomocą montaży finansowych, ogólnie przyjętej metody 

konstruowania budżetu projektów. 

Programy realizujące poszczególne cele powinny zostać podzielone na projekty realizujące 

zamknięte zadania, w ramach których jednoznacznie można skalkulować koszty oraz ściśle 

zdefiniować efekty na poszczególnych etapach realizacji. Dla tak skonstruowanych projektów 

można ubiegać się dofinansowanie ze środków pomocowych (UE, Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska, Ekofunduszu). 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (modernizacja): 

I. Opracowanie wieloletniego planu finansowego zapewniającego realizację inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, stanowiącego podstawę konstruowania budżetów 

rocznych. 

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na 

współfinansowanie zapisanych w wieloletnim planie finansowym przedsięwzięć 

będących podstawą budowy montaży finansowych niezbędnych do realizacji 

inwestycji. 

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby gmina 

posiadała udział własny niezbędny do ubiegania się ośrodki pomocowe. 

IV. Wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi (kredytami, pożyczkami, dotacjami, 

emisją obligacji), w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztowne w realizacji 

projekty, np. w zakresie infrastruktury technicznej i drogownictwa. 

Zasady prowadzenia polityki finansowej: 

I. Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać się w kontekście wieloletniej 

polityki finansowej gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej. 

II. Źródła finansowe związane z korzyściami opracowanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny i 

infrastrukturalny.  

  



Załącznik nr 4 

Uchwała Nr XLIV/302/2020 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 26 listopada 2020 roku 

 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 

 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

dostępne są pod adresem: 

(wpisać adres URL, pod którym przechowywane są ww. dane przestrzenne) 

 


