
UCHWAŁA NR XLVIII/328/2021 
RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położnego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana 

Chryzostoma Paska i Przepiórczej 

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 XIV/93/2019 Rady Gminy w Kosakowie, z dnia 23 maja 2019 roku 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska 
i Przepiórczej, 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 obszaru 
położnego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska 
i Przepiórczej. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położnego w Suchym Dworze, obręb 
Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska i Przepiórczej, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar o powierzchni około 31,59ha, 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, 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 obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania wymagające ustaleń w zakresie: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią oraz 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. 

§ 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: 
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1) dachu płaskim –  należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci 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) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą wyklucza się lokalizację 
budynków. 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) przestrzeni ogólnodostępnej – należy przez to rozumieć teren lub część terenu, którego cechą 
charakterystyczną jest powszechna dostępność, służący nawiązywaniu relacji społecznych; 

7) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć rodzaje usług niekonfliktowych w stosunku do 
funkcji mieszkaniowej, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
zgodnie z przepisami wykonawczymi z zakresu prawa ochrony środowiska, oraz takich, które mogą 
powodować 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; 

8) zapleczu działki – należy przez to rozumieć część działki znajdującą się za budynkiem mieszkalnym, 
patrząc od strony frontu tej działki. 

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 stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

Rozdział 1. 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniulub różnych zasadach 

zagospodarowania 

§ 7. Obszar planu obejmuje łącznie 20 terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, w tym: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 596FAA75-F516-476D-ABA6-19697B3EAEAE. Uchwalony Strona 2



1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 1 do 5 oraz symbolem literowym MN, 
oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 6 oraz symbolem literowym MN,U, oznaczającym 
jego przeznaczenie tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 7 oraz symbolem literowym U, oznaczającym jego 
przeznaczenie tj. teren zabudowy usługowej; 

4) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 8 oraz symbolem literowym IT, oznaczającym 
jego przeznaczenie tj. teren infrastruktury technicznej; 

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 9 oraz symbolem literowym ZP/WR, 
oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren zieleni urządzonej oraz zbiornika retencyjnego; 

6) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 10 oraz symbolem literowym ZP/KDD, 
oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren zieleni urządzonej i drogi publicznej klasy dojazdowej; 

7) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi  11 i 12 oraz symbolem literowym R, 
oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny rolnicze; 

8) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 01 i 02 oraz symbolem literowym KDZ, 
oznaczającym jego przeznaczenie tj. tereny dróg publicznych klasy zbiorczej; 

9) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi 03 i 04 oraz symbolem literowym KDD, 
oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny dróg publicznych klasy dojazdowej; 

10) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 05 do 08 oraz symbolem literowym KDW, 
oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny dróg wewnętrznych. 

Rozdział 2. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

§ 8. 1. W granicach obszaru objętego planem ustala się 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 należy zachować jednakowe materiały i kolorystykę pokrycia dachów i wykończenia 
elewacji.  

3. W granicach jednej działki budowlanej, na terenach oznaczonych symbolem 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 należy lokalizować kalenicą prostopadle lub równolegle do nieprzekraczalnej linii 
zabudowy wyznaczonej od strony wjazdu na działkę. Nie dotyczy działek z nieregularnym przebiegiem linii 
zabudowy, 

b) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych kalenicą prostopadle lub równolegle do jednej 
z bocznych granic danej działki, 

c) budynki gospodarcze i garażowe należy lokalizować kalenicą równolegle lub prostopadle do budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego w granicach tej samej działki, 

d) wolnostojące budynki gospodarcze należy lokalizować na zapleczu działki. 

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

6. W granicach planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych garaży oraz blaszanych budynków 
gospodarczych.  

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

2. Przy wydzielaniu nowych działek geodezyjnych dopuszcza się tolerancję do 2% w stosunku do 
powierzchni wskazanej w ustaleniach szczegółowych. 

3. Istniejące podziały geodezyjne uznaje się za zgodne z planem. 
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4. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni mniejszej niż minimalna powierzchnia określona 
w ustaleniach szczegółowych, w celu: 

1) regulacji granic między sąsiednimi nieruchomościami, poprawę funkcjonowania działek sąsiednich, 
uregulowanie stanów prawnych, poszerzenia dróg; 

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 literowym MN pod względem dopuszczalnych poziomów hałasu zalicza się 
do terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z przepisami regulującymi dopuszczalne poziomy hałasu 
w środowisku; 

2) teren oznaczony symbolem literowym 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 potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa ochrony środowiska oraz przepisami wskazującymi 
rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu 
publicznego; 

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; 

7) realizacja ustaleń planu nie może prowadzić do pogorszenia istniejących warunków 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, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów; 

9) nakaz stosowania technologii niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do celów grzewczych w budynkach; 

10) przy zagospodarowaniu działki budowlanej zielenią stosować zróżnicowane gatunki drzew i krzewów, 
zgodne z lokalnymi warunkami siedliskowymi; 

11) nakaz lokalizacji zbiornika retencyjnego w granicach terenu oznaczonego symbolem literowym ZP/WR. 

Rozdział 4. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr 

kultury współczesnej 

§ 11. Część obszaru objętego planem znajduje się w obrębie stref ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu. W obrębie tych stref, roboty 
ziemne naruszające strukturę gruntu wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Rozdział 5. 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 12. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu 
obowiązujących przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
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2. Ustala się, że przestrzeniami ogólnodostępnymi w granicach obszaru objętego planem są drogi 
publiczne. 

3. Dopuszcza się urządzenie przestrzeni ogólnodostępnych na pozostałych terenach. 

4. Dla przestrzeni ogólnodostępnych obowiązują następujące ustalenia: 

1) nakaz zagospodarowania minimum 50% powierzchni, jako powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza 
się nasadzenia zieleni wysokiej. Nakaz nie dotyczy dróg publicznych; 

2) nakaz zagospodarowania terenu bez barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, 
z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania, zgodnie z przepisami odrębnymi dot. zapewnienia 
dostępności; 

3) nakaz zapewnienia odpowiedniego oświetlenia przestrzeni; 

4) stosowanie takich materiałów, jak kamień naturalny, drewno lub materiał drewnopodobny, szkło, stal, 
beton, cegła licowa. 

5. W obrębie przestrzeni ogólnodostępnych, 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 

§ 13. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu określono w ustaleniach 
szczegółowych niniejszej uchwały. 

Rozdział 7. 
Szczegółowe zasady i warunki procedury scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym 

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

1) minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 

a) w granicach terenów oznaczonych symbolem MN, MN,U: 

- dla zabudowy wolnostojącej: 1000m2, 

- dla zabudowy bliźniaczej: 500m2, 

b) w granicach terenów oznaczonych symbolami U, IT: w liniach rozgraniczających terenów; 

2) minimalną szerokość frontu dla nowo wydzielanych działek na terenach MN i MN,U: 16m. Na pozostałych 
terenach nie ustala się minimalnej szerokości frontu; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: przynajmniej 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 tego typu urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg, ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek 
rowerowych. 

Rozdział 8. 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 

§ 15. Na obszarze objętym planem obowiązuje nieprzekraczalne ograniczenie wysokości do 89 m n.p.m. 
dla obiektów budowlanych oraz naturalnych, określone w dokumentacji planowanego lotniska Gdynia-
Oksywie. Ograniczenia wysokości obejmują również umieszczone na obiektach urządzenia. 
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Rozdział 9. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 16. 1. Obsługę komunikacyjną ustala się z istniejących dróg publicznych oraz istniejących 
i projektowanych dróg wewnętrznych zlokalizowanych w granicach planu, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

2. Zakaz lokalizacji zjazdów na działki budowlane z dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczonych 
symbolami 01-KDZ i 02-KDZ. Zakaz nie dotyczy terenu 9-ZP/WR, dla którego dopuszcza się obsługę 
komunikacyjną z drogi 02-KDZ.  

3. Powiązanie komunikacyjne obszaru planu z istniejącym, zewnętrznym układem komunikacyjnym, 
zapewniają istniejące w granicach planu drogi publiczne – ulice Jana Chryzostoma Paska, Przepiórcza i Sowia. 

4. Dopuszcza się wydzielenie dojazdów do działek budowalnych o minimalnej szerokości 6m 
zakończonych, w przypadku drogi nieprzelotowej, placem do zawracania o wymiarach 12,5m x 12,5m. 

5. W granicach planu dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, 
a także ścieżek rowerowych. 

6. W zakresie zapewnienia miejsc parkingowych ustala się: 

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; 

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

3) miejsca postojowe należy przewidzieć w granicach działki budowlanej, o ile z ustaleń szczegółowych 
nie wynika inaczej. Zakaz lokalizacji miejsc postojowych na terenach oznaczonych symbolem R; 

4) 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; 

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. 

§ 17. Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić przebieg dróg pożarowych, wyznaczonych zgodnie 
z przepisami odrębnymi dotyczącymi przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

Rozdział 10. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 18. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

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

2) 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. 
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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. 

4. 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. 

5. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się nakaz odprowadzenia ścieków do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Obowiązuje odprowadzenie ścieków przemysłowych zgodnie z przepisami odrębnymi 
z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego. 

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

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do szczelnych zbiorników, zbiorników retencyjnych oraz 
studni chłonnych; 

2) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów budowlanych należy zagospodarować w granicach działki; 

3) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych w celu późniejszego wykorzystania do nawodnienia 
trawników, zieleńców, do prac porządkowych lub celów ppoż.; 

4) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed 
zaleganiem wód opadowych; 

5) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie 
przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. 

7. 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. 

8. W zakresie gospodarowania odpadami stałymi: zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa 
o odpadach. 

§ 19. 1. Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej na całym obszarze planu. 

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 11. 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

§ 20. 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. 

DZIAŁ III. 
Ustalenia szczegółowe 

§ 21. Dla terenów: 1-MN (o powierzchni ok. 3,32ha), 2-MN (o powierzchni ok. 1,34ha), 
3-MN (o powierzchni ok. 0,85ha), 4-MN (o powierzchni ok. 0,80ha), 5-MN (o powierzchni ok. 0,71ha) 
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 budowanego. 

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

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: 

a) dla zabudowy wolnostojącej: 1000m2, 

b) dla zabudowy bliźniaczej: 500m2 dla jednego segmentu; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki budowlanej): 40%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 

a) dla budynków mieszkalnych: 2, w tym druga w poddaszu użytkowym, 

b) dla budynków gospodarczych i garażowych: 1; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) dla budynków mieszkalnych: 10m, 

b) dla budynków gospodarczych i garażowych: 6m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m ponad poziom terenu, mierzony przed 
głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu: 

a) dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, pokryty blachą, dachówką lub 
materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, 

b) w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia poniżej 30 stopni, 

c) dla jednego budynku dopuszcza się nie więcej niż 2 lukarny, na powierzchni nie większej niż 35% 
powierzchni dachu. Dopuszcza się okna połaciowe; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, beżowym, écru, 
szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał drewnopodobny, cegłę, szkło, beton, płytkę 
elewacyjną; 

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

3. Dla bliźniaczej formy zabudowy dopuszcza się lokalizację budynków na granicy działki. 

4. Część terenów 2-MN, 4-MN, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalenia zawarte 
w § 11. 

5. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 16. Dla 
terenu 1-MN dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych w granicach drogi oznaczonej symbolem 05-
KDW.  

6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 18. 

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 22. Dla terenu: 6-MN,U (o powierzchni ok. 0,28ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują 
następujące ustalenia: 
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1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.  Dopuszcza się 
lokalizację usług wyłącznie nieuciążliwych. Dopuszcza się samodzielne wystąpienie jednej z ww. funkcji. Nie 
ustala się proporcji pomiędzy ww. funkcjami. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza, 

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

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo - usługowej: 30%, 

b) dla zabudowy usługowej: 40%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo - usługowej: 0,9, w tym dla kondygnacji 
nadziemnych 0,6, 

b) dla zabudowy usługowej: 1,2 w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,8; 

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

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: w liniach rozgraniczających terenu: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

- dla zabudowy wolnostojącej: 1000m2, 

- dla zabudowy bliźniaczej: 500m2 dla jednego segmentu, 

b) dla zabudowy usługowej: 1000m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki budowlanej): 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo - usługowej: 40%, 

b) dla zabudowy usługowej: 35%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

- dla budynków mieszkalnych: 2, w tym druga w poddaszu użytkowym, 

- dla budynków gospodarczych i garażowych: 1, 

b) dla zabudowy usługowej: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

- dla budynków mieszkalnych: 10m, 

- dla budynków gospodarczych i garażowych: 6m, 

b) dla zabudowy usługowej: 10m; 

11) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

- dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, pokryty blachą, dachówką lub 
materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, 

- w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia poniżej 30 stopni, 

- dla jednego budynku dopuszcza się nie więcej niż 2 lukarny, na powierzchni nie większej niż 35% 
powierzchni dachu. Dopuszcza się okna połaciowe, 
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b) dla zabudowy usługowej: 

- dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, pokryty blachą, dachówką lub 
materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, 

- dopuszcza się dachy płaskie; 

12) materiał i kolorystyka elewacji: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 
beżowym, écru, szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał drewnopodobny, cegłę, szkło, 
beton, płytkę elewacyjną, 

b) dla zabudowy usługowej: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, beżowym, écru, szarym lub 
grafitowym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał drewnopodobny, cegłę, szkło, beton, płytkę 
elewacyjną oraz płytę warstwową lub okładziny z tworzyw sztucznych; 

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

3. Dla bliźniaczej formy zabudowy dopuszcza się lokalizację budynków na granicy działki. 

4. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 16. 

5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 18. 

6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 23. Dla terenu: 7-U (o powierzchni ok. 0,38ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują następujące 
ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej. Dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie 
nieuciążliwych. 

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): 40%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 1,2, w tym dla kondygnacji 
nadziemnych 0,8; 

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

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: w liniach rozgraniczających terenu; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki budowlanej): 35%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 10m; 

11) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu: 

a) dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, pokryty blachą, dachówką lub 
materiałem dachówkopodobnym, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, brązu, szarości, grafitu, 

b) dopuszcza się dachy płaskie; 

12) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, beżowym, écru, szarym 
lub grafitowym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał drewnopodobny, cegłę, szkło, beton, płytkę 
elewacyjną oraz płytę warstwową lub okładziny z tworzyw sztucznych. 

3. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia 
zawarte w § 11. 
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4. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 16. 

5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 18. 

6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 24. Dla terenu: 8-IT (o powierzchni ok. 0,02ha), oznaczonego 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, z zastrzeżeniem § 
15. 

3. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 16. 

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 18. 

5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 25. Dla terenu: 9-ZP/WR (o powierzchni ok. 2,52ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej oraz zbiornika retencyjnego. Obowiązuje zakaz lokalizacji 
budynków. 

2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo-rekreacyjnych tj. siłowni napowietrznych oraz placu zabaw 
dla dzieci. 

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: nakaz urządzenia nie mniej niż 70% powierzchni terenu, jako 
powierzchni biologicznie czynnej. 

4. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia 
zawarte w § 11. 

5. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 16. 

6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 18. 

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 26. Dla terenu: 10-ZP/KDD (o powierzchni ok. 0,03ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej i drogi publicznej klasy dojazdowej. Obowiązuje zakaz 
lokalizacji budynków. Dopuszcza się samodzielne wystąpienie jednej z ww. funkcji. 

2. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 16. 

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 18. 

4. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 27. Dla terenów: 11-R (o powierzchni ok. 13,27ha) i 12-R (o powierzchni ok. 4,08ha), 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. Część terenu 11-R, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia zawarte 
w § 11. 
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4. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 16. 

5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 18. 

6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 28. Dla terenów: 01-KDZ i 02-KDZ, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych klasy zbiorczej. 

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

3. Część terenów 01-KDZ i 02-KDZ, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach stref 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla którego obowiązują 
ustalenia zawarte w § 11. 

4. Miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi 
z zakresu dróg publicznych. 

5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 29. Dla terenów: 03-KDD i 04-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. Część terenu 04-KDD, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia 
zawarte w § 11. 

4. Miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi 
z zakresu dróg publicznych. 

5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 30. Dla terenów: 05-KDW, 06-KDW, 07-KDW, 08-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 06-KDW, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia 
zawarte w § 11. 

4. 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 

§ 31. Na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.602.60.2020, z dnia 7 lipca 2020r. 
na cele nierolnicze przeznacza się 3,0426ha gruntów rolnych klasy RIIIb, oznaczonych na rysunku planu. 

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
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§ 33. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo 

 
 

Andrzej Śliwiński 
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do Uchwały Nr XLVIII/328/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 stycznia 2021 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Suchym Dworze, obręb
Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska
i PrzepiórczejN
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1. Oznaczenia ogólne

granica obszaru objętego planem

symbol cyfrowy - numer terenu
symbol literowy - przeznaczenie terenu

I. OZNACZENIA OGÓLNE, BĘDĄCE USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCYMI PLANU:

1-MN

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

nieprzekraczalne linie zabudowy

2. Oznaczenia określające zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej

4. Przeznaczenie terenu

II. OZNACZENIA INFORMACYJNE, NIEBĘDĄCE USTALENIAMI
OBOWIĄZUJĄCYMI PLANU:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

teren zabudowy usługowejU

teren zieleni urządzonej oraz zbiornika retencyjnegoZP/WR

tereny rolnicze

tereny dróg publicznych klasy zbiorczejKDZ

tereny dróg publicznych klasy dojazdowejKDD

tereny dróg wewnętrznychKDW

tereny infrastruktury technicznej

proponowane linie podziału działki

linie rozgraniczające projektowanej drogi klasy zbiorczej, poza granicami
planu (zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/9/2010 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo, w gminie

Kosakowo).

grunty rolne klasy III, dla których uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia
na cele nierolnicze (zgodnie z Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.602.60.2020,
z dnia 7 lipca 2020r.)

wydruk pomniejszony (skala 1:2000)

proponowana przebudowa układu komunikacyjnego poza granicami
opracowania planu

IT

granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
w ewidencji zabytków

3. Oznaczenia określające warunki, zasady i standardy kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu

teren zieleni urządzonej i drogi publicznej klasy dozjazdowejZP/KDD

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowejMN,U

MN

R

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
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Rady Gminy Kosakowo
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/328/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położnego 

w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska 
i Przepiórczej 

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 obszaru położnego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana 
Chryzostoma Paska i Przepiórczej 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 obszaru 
położnego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska 
i Przepiórczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które miało miejsce w terminie 03.08.2020r. do 
31.08.2020r., na piśmie, w ustalonym terminie tj. do dnia 14.09.2020r., wniesionych zostało 18 uwag. Wójt 
Gminy Kosakowo postanowił w pełni uwzględnić 5 uwag, 2 uwzględnić w części, a pozostałe odrzucić. 

1. Treść uwagi: dla terenu 8-ZP/WR wykreślenie zakazu lokalizacji budynków oraz w jego miejsce 
dopuszczenie lokalizacji zabudowy sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej oraz możliwość lokalizacji 
infrastruktury technicznej. Zmniejszenie parametru powierzchni biologicznie czynnej z 70% do 50%.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie dopuszczenia 
zabudowy kubaturowej i zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej na terenie 8-ZP/WR. 

Uzasadnienie: W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, 
przyjętym Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 2019 roku, teren 8ZP/WR został 
oznaczony jako teren łąk i upraw rolnych, a także wód powierzchniowych. Pod pojęciem wód 
powierzchniowych należy również rozumieć sztuczne zbiorniki retencyjne, które zgodnie z treścią studium, 
mają na rysunku położenie orientacyjne, wymagające uściślenia w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Ze względu na fakt, że zbiorniki retencyjne wraz z ich otoczeniem mogą spełniać również 
funkcję rekreacyjną, zdecydowano o przychyleniu się do treści uwagi i dopuszczeniu na przedmiotowym 
obszarze urządzeń sportowo-rekreacyjnych tj. siłowni napowietrznych oraz placu zabaw dla dzieci. Odrzucono 
uwagę w zakresie dopuszczenia lokalizacji zabudowy, gdyż byłoby to niezgodne ze studium. Tym samym 
odrzucono również uwagę dotyczącą zmniejszenia parametru powierzchni biologicznie czynnej z 70% na 50%. 
Lokalizacja infrastruktury technicznej zgodnie z par. 19 dopuszczona jest na całym obszarze planu.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie dopuszczenia 
zabudowy kubaturowej i zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej na terenie 8-ZP/WR. 

2. Treść uwagi: usunięcie zapisów w §8 ust. 3 o dopuszczeniu budowy nie więcej niż jednego budynku 
mieszkalnego w granicy jednej działki budowlanej na terenach zabudowy mieszkaniowej lub dodanie zapisu 
o braku ograniczeń ilości budynków mieszkalnych  
w granicach jednej działki budowlanej.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: ustalenie dotyczące ograniczenia liczby budynków na działce jest powszechnie stosowane 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w gminie Kosakowo od kilku lat. Jest to jedyna 
możliwość przeciwdziałania niekontrolowanemu rozwojowi zabudowy poprzez budowanie kilku budynków na 
jednej działce, a następnie znoszenie współwłasności drogą sądową, z ominięciem ustalonych w planie 
minimalnych parametrów działki budowlanej. W najbliższym sąsiedztwie obszaru objętego planem występuje 
zabudowa bliźniacza. Plan nie wyklucza możliwości realizacji takiej zabudowy. Przy działkach o szerokości 
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nie większej niż 16m, istnieje zgodnie z prawem, możliwość wybudowania budynków na granicy działki. 
Zgodnie z kolejną uwagą, taka minimalna szerokość działki została wprowadzona do projektu planu. Jest zatem 
możliwość dostosowania się do zabudowy występującej w najbliższym sąsiedztwie. W związku z powyższym 
uwagę postanowiono odrzucić.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

3. Treść uwagi:  wprowadzenie zapisu, iż w przypadku zmiany wielkości wydzielonych działek 
wynikającej z poszerzenia dróg lub przeznaczenia fragmentu działki pod infrastrukturę techniczną, nie zostanie 
utracona możliwości zabudowy na działkach, pomimo braku spełnienia minimalnej powierzchni działki 
wskazanej w miejscowym planie.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: zgodnie z par. 9 dopuszcza się wydzielenie działek o mniejszej powierzchni niż ustalona 
w planie m.in. dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej. Ustalenie dotyczące minimalnej powierzchni 
działki odnosi się do możliwości podziału działek a nie możliwości ich zabudowy. Jeżeli w wyniku 
wydzielenia działki pod infrastrukturę techniczną powstanie mniejsza działka niż ustalona w planie, 
nie oznacza, że nie będzie ona mogła być zabudowana. Oznacza to jedynie, że ta działka nie będzie mogła 
zostać poddana dalszemu podziałowi.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

4. Treść uwagi: w §19 dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wzdłuż granic 
podziałów ewidencyjnych, w tym na działkach budowlanych.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: zgodnie z par. 19 plan dopuszcza budowę, przebudowę, rozbudowę  
i modernizację sieci w liniach rozgraniczających dróg lub na pozostałych terenach wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi (również działkach budowlanych) z uwzględnieniem istniejącego zainwestowania. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

5. Treść uwagi: Wprowadzenie zapisu o możliwości lokalizacji infrastruktury technicznej  
w tzw. kanałach zbiorczych w pasie dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz na terenie działek 
budowlanych.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: plan zagospodarowania przestrzennego reguluje zasady zabudowy  
i zagospodarowania terenu. Ustalenie dotyczące możliwości lokalizacji infrastruktury technicznej w tzw. 
kanałach zbiorczych jest ustaleniem spoza zakresu dopuszczonego  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Te kwestie regulowane są odrębnymi przepisami.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

6. Treść uwagi: w §29 ust. 4 dla dróg wewnętrznych ustalenie stawki procentowej w wysokości 0%.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: w gminie Kosakowo od lat stosowana jest dla wszystkich nowo wydzielanych dróg 
wewnętrznych stawka 5%.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

7. Treść uwagi: w §21 ust. 2 pkt 12 dopuszczenie niesymetrycznych dachów dwuspadowych lub 
wielospadowych o kącie nachylenia 30-45 stopni.  Dopuszczenie 2 lukarn, na powierzchni nie większej niż 
40% powierzchni dachu.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie dopuszczenia 
dachów niesymetrycznych oraz zwiększenia powierzchni dachu na jakiej mogą wystąpić lukarny do 40%.   

Uzasadnienie: Symetria dotyczy jedynie kąta nachylenia głównych połaci dachowych, więc nie jest to 
znaczące ograniczenie, a wpływa na utrzymanie ładu przestrzennego. Parametr dotyczący lukarn został 
zwiększony z 30% do 35%. Jego zadaniem jest ograniczenie tworzenia kolejnej kondygnacji w dachu, dlatego 
wnioskowana zmiana aż do 40% nie jest możliwa.  
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Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie dopuszczenia 
dachów niesymetrycznych oraz zwiększenia powierzchni dachu na jakiej mogą wystąpić lukarny do 40%.   

8. Treść uwagi: dla terenów 10-R i 11-R w §26 dopuszczenie lokalizacji systemów infrastruktury 
technicznej wraz z zabudową służącą tym sieciom.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Lokalizacja infrastruktury technicznej zgodnie z par. 19 dopuszczona jest na całym obszarze 
planu.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

9. Treść uwagi: doprowadzenie do zgodności z obowiązującym studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo ustaleń projektu planu  
w zakresie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami 1-
MN, 2-MN, 3-MN, 4-MN i 5-MN. Zgodnie z mapami zawartymi na stronie 91, 96, 97 obszary te nie powinny 
być przeznaczone pod zabudowę.   

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: wspomniane mapy są to schematy pokazujące alternatywny przebieg trasy rowerowej R10, 
a także tereny rozwojowe. Nie dotyczą one podziału na tereny budowlane  
i niebudowlane. Podstawą do określania kierunków rozwoju danego obszaru jest załącznik nr 2 do studium tj. 
mapa prezentująca uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo. Zgodnie 
z jej treścią wywołane obszary zlokalizowane są  
w granicach terenów o dominującej funkcji mieszkaniowej. Nie ulega wątpliwości, że przeznaczenie dla 
terenów oznaczonych symbolami MN jest zgodne z kierunkami rozwoju wskazanymi w studium.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

10. Treść uwagi: wprowadzenie zapisu na terenach oznaczonych symbolami MN  
o dopuszczeniu w budynkach mieszkalnych lokalizacji usług wyłącznie niekonfliktowych  
w stosunku do funkcji mieszkaniowej i nie generujących ruchu transportu ciężkiego.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: zgodnie z par. 21 na terenach oznaczonych symbolem MN dopuszcza się lokalizację usług 
nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa tj. na nie więcej niż 30% powierzchni danego budynku mieszkalnego. 
Oznacza to, że funkcja usługowa nie będzie tutaj funkcją dominującą. Ponadto, plan definiuje usługi 
nieuciążliwe. Zgodnie z tą definicją zawartą w par. 5 przez usługi nieuciążliwe należy rozumieć rodzaje usług 
niekonfliktowych w stosunku do funkcji mieszkaniowej, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami wykonawczymi z zakresu prawa ochrony środowiska, oraz 
takich, które mogą powodować 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. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

11. Treść uwagi: doprowadzenie do zgodności parametrów zabudowy ustalonych w projekcie planu, 
z parametrami zabudowy występującymi na sąsiednich terenach mieszkaniowych tj. zmiana minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej z 40% na 50%; maksymalnej liczby kondygnacji w budynkach z 2 do 1,5 
kondygnacji; maksymalnej wysokości zabudowy z 10m na 9m, dopuszczenia posadowienia parteru na 
poziomie do 0,5m ponad poziom terenu mierzony przed głównym wejściem do budynku, co umożliwi 
podniesienie budynku ponad wysokość wskazaną w mpzp.   

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: zmniejszenie parametru powierzchni biologicznie czynnej z 50% na 40% ma się przyczynić 
do ograniczenia parkowania samochodów w granicach dróg. Zbyt wysoki parametr powierzchni biologicznie 
czynnej prowadzi bardzo często do rezygnacji  
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z wydzielania dodatkowych miejsc postojowych w granicach własnej działki, dlatego zdecydowano się na 
obniżenie tego parametru. W zakresie wysokości to zgodnie  
z obowiązującymi przepisami nie istnieje pojęcie połowy kondygnacji. W praktyce 1,5 kondygnacji oznacza 
2 kondygnacje, gdzie druga kondygnacja realizowana jest w poddaszu. Projekt planu również dopuszcza 
2 kondygnacje. W zakresie wysokości zdecydowano się zwiększyć parametr z 9m do 10m w celu podniesienia 
standardu realizowanych budynków. Liczba kondygnacji pozostaje bez zmian. Poziom posadowienia parteru 
w budynku nie ma wpływu na podniesienie całkowitej wysokości budynku.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

12. Treść uwagi: wyznaczenie terenu, który pełniłby funkcje zieleni wypoczynkowej i terenów 
rekreacyjnych i wypoczynkowych w zamian za zlikwidowanych teren 14-ZP/US) 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: tereny w granicach opracowania planu stanowią głównie własność prywatną. Możliwości ich 
zabudowy reguluje studium. Projekt planu musi być zgodny ze studium.  
W graniach obszaru opracowania planu wyznaczono teren zieleni 8-ZP/WR o pow.ok.2,5ha, na którym 
dopuszczono  urządzenia służące rekreacji.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

13. Treść uwagi: zapewnienie odpowiednich warunków obsługi komunikacyjnej  
i infrastrukturalnej, która jest już dzisiaj niewystarczająca dla istniejących gospodarstw domowych, 
nie wspominając już o nowych inwestycjach.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: plan reguluje zasady obsługi komunikacyjnej, a także zabezpieczenia w media. Wypełnia 
więc zadanie wynikające z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oczywiście do 
obsługi kolejnych budynków mieszkalnych będzie konieczna rozbudowa sieci infrastruktury technicznej, 
a także budowa nowych dróg. Inwestycje te będą musiały być sukcesywnie realizowane w miarę rozwoju 
osiedla. Przy inwestycjach deweloperskich jest możliwość partycypowania inwestora w kosztach budowy 
infrastruktury niż w przypadku inwestycji indywidualnych.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

II wyłożenie do publicznego wglądu 

W ramach drugiego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położnego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska 
i Przepiórczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które miało miejsce w terminie od dnia 
02.11.2020r. do 30.11.2020r., na piśmie w ustalonym terminie tj. do dnia 14.12.2020r., wniesionych zostało 
7 uwag. Wójt Gminy Kosakowo postanowił uwzględnić dwie z nich, a pozostałe odrzucić. 

1. Treść uwagi: dopuszczenie w § 16 obsługi komunikacyjnej terenów 9-ZP/WR i 11-R poprzez drogę 01-
KDZ oraz dopuszczenie dla wszystkich terenów, na czas prowadzenia prac budowlanych, komunikacji przez 
drogę 01-KDZ. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie reguluje się kwestii związanych 
z komunikacją w trakcie trwania budowy. W planie ustala się jedynie docelowy sposób obsługi 
komunikacyjnej dla poszczególnych terenów. Taki docelowy sposób określony jest m.in. we wspomnianym 
w uwadze §16, w którym to ustalono zakaz lokalizacji zjazdów na działki budowlane z dróg publicznych klasy 
zbiorczej, co jest związane z kategorią tych dróg i przewidywanym natężeniem ruchu. Z tego zakazu został 
wyłączony teren 9-ZP/WR oraz tereny 11-R i 12-R, które de facto nie stanowią działek budowlanych, więc 
nie powinny być w tym miejscu wymienione. W ramach sprostowania oczywistej omyłki zostają one usunięte 
z treści niniejszego ustalenia. Z kolei teren 9-ZP/WR nie graniczy z terenem drogi 01-KDZ i jest oddalony od 
tej drogi o ponad 0,5km. W związku z powyższym ustalanie obsługi komunikacyjnej dla tego terenu z drogi 
01-KDZ nie ma uzasadnienia.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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2. Treść uwagi: doprowadzenie do zgodności z obowiązującym studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo ustaleń projektu planu  
w zakresie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 7-U.   

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kosakowo” uchwalonym uchwałą nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 
28 marca 2019 roku, pas terenu powyżej ulicy Przepiórczej przeznaczony jest pod dominującą funkcję 
mieszkaniową. Nie wyklucza to jednak możliwości przeznaczenia części tego terenu pod zabudowę usługową, 
towarzysząca funkcji mieszkaniowej. Plan ogranicza możliwość zagospodarowania tego terenu zakazując, 
zgodnie z §10 pkt 2 lokalizacji przedsięwzięć potencjalnie i zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, 
które to przedsięwzięcia są ściśle określone przepisami prawa. Ponad to po uwadze z pierwszego wyłożenia 
doprecyzowane zostały ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu 7-U i usługi zostały ograniczone wyłącznie 
do usług nieuciążliwych, które to zdefiniowane zostały w słowniku projektu planu w § 5. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

3. Treść uwagi: doprowadzenie do zgodności z obowiązującym studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo ustaleń projektu planu  
w zakresie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 6-
MN,U. Teren ten został wprowadzony do planu po pierwszym wyłożeniu i ta zmiana wykracza poza 
dopuszczalny zakres ponawianych czynności. Ustalenia dla tego terenu dopuszczają wprowadzenie na nim 
samodzielnie funkcji usługowej co jest niezgodne ze studium. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kosakowo” uchwalonym uchwałą nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 
28 marca 2019 roku, pas terenu powyżej ulicy Przepiórczej przeznaczony jest pod dominującą funkcję 
mieszkaniową. Należy jasno podkreślić, że  
w studium nie ustala się przeznaczenia terenu z dokładnością co do konkretnej działki budowlanej. Studium 
wskazuje jedynie kierunki rozwoju dla poszczególnych obszarów, określając dominujący na danym obszarze 
charakter zabudowy. Wynika to z faktu, że studium jest dokumentem ogólnym, uchwalanym w granicach całej 
gminy, na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:10000 lub 1:25000. To zadaniem planu jest dokładne 
precyzowanie przeznaczenia dla poszczególnych nieruchomości. Obowiązuje tu zasada, że ustalenia planu 
nie mogą być sprzeczne z kierunkami rozwoju zaproponowanymi w studium dla danego obszaru. Patrząc 
chociażby na sam rysunek projektu planu, bardzo łatwo jest ustalić, która funkcja na jakim obszarze dominuje. 
Obszar zlokalizowany na północ od ulicy Przepiórczej jest w większości przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową. Obejmuje on tereny: 1-MN o powierzchni 3,32ha, 6-MN,U o powierzchni 0,28ha, 7-U 
o powierzchni 0,38ha oraz drogę o symbolu KDW. Nawet jeżeli w granicach terenu 6-MN,U powstanie 
wyłącznie funkcja usługowa to wraz z terenem 7-U ta funkcja będzie zajmowała ok. 15% powierzchni całego 
obszaru. Dla porównania funkcja mieszkaniowa jednorodzinna będzie zajmowała ok. 74% powierzchni tego 
obszaru. Dodatkowo w projekcie planu ustalono, że usługi które tam powstaną mają być usługami 
nieuciążliwymi, a więc usługami niekonfliktowymi w stosunku do funkcji mieszkaniowej. O takie 
przeznaczenie terenu wnioskował właściciel nieruchomości w złożonej do pierwszego wyłożenia uwadze do 
planu. Wobec braku przesłanki do odmowy, uwaga została przyjęta, a projekt planu ponownie wyłożony do 
publicznego wglądu. Każdy zainteresowany miał więc okazję zapoznać się z wprowadzonymi do planu 
zmianami i złożyć uwagi.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

4. Treść uwagi: brak uzyskania wymaganej zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę 
przeznaczenia wszystkich gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.602.60.2020 z dnia 7 lipca 
2020r. wyrażono zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 3,0425 ha gruntów rolnych klasy IIIb. W związku 
z powyższym, w trakcie procedury sporządzania przedmiotowego planu uzyskano zgodę na zmianę 
przeznaczenia na cele nierolnicze wszystkich gruntów rolnych, które tego wymagały. Nie wymagały uzyskania 
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takiej zgody grunty, które zostały przeznaczone pod funkcję nierolniczą na podstawie wcześniej uchwalonych 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

5. Treść uwagi: uwzględnienie wszystkich uwag zgłoszonych w piśmie z dnia 14.09.2020r. do projektu 
planu wyłożonego po raz pierwszy. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Uwagi złożone do planu wyłożonego po raz pierwszy do publicznego wgląd zostały 
rozpatrzone Rozstrzygnięciem Wójta Gminy Kosakowo z dnia 05.10.2020r.  
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma 
Paska i Przepiórczej. Wójt Gminy podtrzymał stanowisko zawarte w wyżej wymienionym Rozstrzygnięciu. 
Uwagi nie uwzględnione, złożone po pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, znalazły się 
na liście uwag nie uwzględnionych pod poz. 9,10,11,12 i 13.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo 

 
 

Andrzej Śliwiński 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/328/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położnego 
w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska 

i Przepiórczej 

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 

1. Obszar objęty planem jest zlokalizowany w granicach obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/10, 176/4 oraz 
części działki 171/8 w Pogórzu gm. Kosakowo, uchwalonego uchwałą nr XLVIII/56/06 Rady Gminy 
w Kosakowie z dnia 19 października 2006 roku. 

W granicach objętych planem występuje sieć elektroenergetyczna, wodociągowo-kanalizacyjna oraz 
telekomunikacyjna. W związku z powyższym nie wystąpi w ogóle, lub wystąpi tylko w niewielkim zakresie, 
konieczność rozbudowy sieci infrastruktury technicznej w związku z uchwaleniem planu. 

Na terenie objętym planem przewiduje się wydzielenie nowej drogi publicznej. Teren przeznaczony 
w projekcie planu do zagospodarowania powinien być dopuszczony do zainwestowania sukcesywnie wraz 
z terenami sąsiadującymi, umożliwiając spójne przygotowanie poszczególnych terenów w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Oznacza to: 

a) dzielenie obszarów rozwojowych na fragmenty pozwalające na skoordynowany rozwój zabudowy 
i wykonanie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

b) 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, 

c) 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 modernizacji i rozbudowy 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 gwarancje 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. 
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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 (w tym dla terenu objętego planem 
miejscowym): 

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. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo 

 
 

Andrzej Śliwiński 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/328/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Zalacznik4.gml 

Rada Gminy Kosakowo na podstawie art. 67a ust. 3 i 5, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) przygotowała dane przestrzenne 

dla planu, które stanowią załącznik w postaci cyfrowej do uchwały.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVIII/328/2021 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana

Chryzostoma Paska i Przepiórczej

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 jest zlokalizowany w granicach obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/10,
176/4 oraz części działki 171/8 w Pogórzu gm. Kosakowo, uchwalonego uchwałą nr XLVIII/56/06
Rady Gminy w Kosakowie z dnia 19 października 2006 roku.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu, przedmiotowy obszar przeznaczony jest pod
funkcje: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni urządzonej i tereny sportu
i rekreacji.

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 łąk i upraw rolnych, terenach komunikacji oraz wód
powierzchniowych. Ustalenia planu nie są zatem sprzeczne z ustaleniami obowiązującego Studium.

Celem sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania jest określenie
przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującym Studium.

Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana
Chryzostoma Paska i Przepiórczej była prowadzona 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) art. 20 upizp
oraz w związku z Uchwałą Nr XIV/93/2019 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 23 maja 2019 roku w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska i
Przepiórczej.

Projekt planu został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony zgodnie z art. 17 pkt. 6 upizp. W
toku trwającej procedury planistycznej uzyskana została również zgoda na przeznaczenie 3,0426ha
gruntów rolnych klasy RIIIb na cele nierolnicze, zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi nr GZ.tr.602.60.2020, z dnia 7 lipca 2020r. Projekt został wyłożony do publicznego wglądu w
dniach 03.08.2020r. do 31.08.2020r. W wyznaczonym terminie można było zapoznać się z
projektem w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, jak również na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Kosakowo. Dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu planu
odbyła się w dniu 13.08.2020r., o godz. 16:00. Uwagi do projektu można było składać w
nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2020r. W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi, z których
część Wójt Gminy zdecydował się uwzględnić, w związku z czym konieczne stało się ponowne
wyłożenie planu. Projekt planu został drugi raz wyłożony do publicznego wglądu w dniach od
02.11.2020r. do 30.11.2020r. Uwagi do projektu planu można było składać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 14.12.2020r. Dyskusja publiczna odbyła się dnia 19.11.2020r. Do wyłożonego
ponownie projektu planu wpłynęło 7 uwag, z których część Wójt Gminy postanowił uwzględnić.
Jednakże, w wyniku wprowadzonych korekt nie było konieczne ponowne wyłożenie planu do
publicznego wglądu.

Zakres sporządzanego miejscowego planu odpowiada problematyce wyszczególnionej w art. 15
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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 planu). Ponadto, wpływ ustaleń
planu na poszczególne komponenty środowiska został poddany ocenie w prognozie oddziaływania
na środowisko sporządzonej w toku trwania procedury planistycznej. Zapisy planu zostały także
poddane ocenie m.in. pod względem wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Poszczególne
ustalenia planu, jak i prognoza oddziaływania na środowisko zostały zaopiniowane i uzgodnione
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Powiatowego Państwowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku.

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 dróg publicznych oraz terenów
infrastruktury, a także dla terenów, na których nie zmieniono przeznaczenia 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 przesłany do uzgodnienia z właściwymi organami
wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa Państwa, zgodnie z art. 17 pkt. 6 lit. b.

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 §18 oraz §19 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 była 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.

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
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Andrzej Śliwiński
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