
Uchwała Nr XVIII/136/2019 

Rady Gminy w Kosakowie 

z dnia 29 sierpnia 2019 roku 

 

 

w sprawie: uchylenia uchwały Nr LVI/178/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 maja 2018r. 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działek nr 171/6 i 172/3 przy ul. Dokerów w Mechelinkach gmina Kosakowo. 

 

 

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

(tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.506 ze zm.) oraz na podstawie art.14 ust.1,2,3  

i art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zm.); 

 

Rada Gminy w Kosakowie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchyla się w całości uchwałę Nr LVI/178/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 maja 2018r. 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działek nr 171/6 i 172/3 przy ul. Dokerów w Mechelinkach gmina Kosakowo. 

 

           

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 
Uchwałą Nr LVI/178/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 maja 2018r. roku przystąpiono do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 171/6 i 172/3 przy 

ul. Dokerów w Mechelinkach gmina Kosakowo. Przedmiotem opracowania planu miejscowego 

była zmiana warunków zagospodarowania polegająca na korekcie linii rozgraniczającej drogi 

27.KDW pomiędzy działkami nr 171/6 i 172/3, w taki sposób, aby linię projektowanej drogi 

wewnętrznej odsunąć od ściany budynku mieszkalnego, wybudowanego na działce nr 172/3   

w oparciu o pozwolenie na budowę, wydane na podstawie poprzednio obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

W dniu 7.08.2019r. Mieszkańcy ul. Wiązowej, Dokerów i Bukowej złożyli do Rady Gminy 

Kosakowo petycję z żądaniem podjęcia uchwały o uchyleniu uchwały Nr LVI/178/2018 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 24 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 171/6 i 172/3 przy ul. Dokerów  

w Mechelinkach gmina Kosakowo, która zdaniem Wnoszących petycję nie naprawia istniejących 

problemów, a wprowadza dodatkowe komplikacje dla mieszkańców. Komisja Rady Gminy 

Kosakowo ds. Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22.08.2019r. uznała petycję mieszkańców za 

zasadną, co z kolei skutkowało wypracowaniem wniosku o uchylenie przedmiotowej uchwały. 


