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UCHWAŁA Nr XXVIII/192/2020 
                                                                                      Rady Gminy Kosakowo 

z dnia  26 marca 2020r.  
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ulicy 
Żeromskiego i Derdowskiego. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020r.,poz. 293 ze zm.),  
w wykonaniu uchwały Nr XXXI/79/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ulicy Żeromskiego i Derdowskiego, 
 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ulicy Żeromskiego i Derdowskiego, 

po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń tekstu jednolitego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kosakowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 2019 roku. 

2. Granice terenu objętego opracowaniem określa załącznik do uchwały Nr XXXI/79/2016 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 3 listopada 

2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

Kosakowo, rejon ulicy Żeromskiego i Derdowskiego. 

3. Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię około 10,59 ha. 
 

§ 2. 

Integralną częścią uchwały jest: 

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu; 

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu; 

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający 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. 
 

§ 3. 
Na terenie objętym planem obowiązują następujące definicje terminów użytych w planie: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumie się przez to linię, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrznej ściany budynku; 
zewnętrznej ściany budynku nie stanowią: 
a) w kondygnacji parteru: ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku, 
b) w wyższych kondygnacjach – wykusze, loggie, balkony i inne podobne elementy bryły budynku. 

2) usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej – należy przez to rozumieć działalność usługową, której prowadzenie nie 
powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, a ponadto nie wywołuje 
innych zakłóceń funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub postój pojazdów utrudniający dostęp do budynków 
mieszkalnych, zakłócenie ciszy nocnej, wytwarzanie takich ilości odpadów, których gromadzenie narusza estetykę środowiska 
mieszkalnego itp.; 

3) zagospodarowanie tymczasowe – należy przez to rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu a także sposób 
użytkowania obiektu inny niż przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas określony tj. do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem, zasady tymczasowego zagospodarowania określają ustalenia planu. 
 

§ 4.  
1. Oznaczenie terenu: 131U 
2. Powierzchnia terenu: 2,71 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej; 

1) dopuszcza się mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością; 
2) dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych (handlowo-usługowych) o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²; 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) kolorystyka elewacji stonowana, bez jaskrawych kolorów; dopuszcza się stosownie maksymalnie 3 kolorów; 
2) dopuszcza się stosownie fasad szklanych do 80 % powierzchni ściany. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:  
1) obowiązuje ochrona dziko występujących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk zgodnie z przepisami o ochronie 

przyrody; realizacja ustaleń planu nie stanowi przesłanki wystarczającej do uzyskania stosownych zezwoleń odpowiednich 
organów na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych; 

2) do nasadzeń dopuszcza się tylko gatunki rodzime, zgodne geograficznie oraz siedliskowo; 
3) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową; 
4) cały teren położony jest w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP – 111 Subniecka Gdańska; 
5) obowiązuje zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; 
6) obowiązuje zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych na całym obszarze oraz na terenach przyległych; 
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7) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska 
na terenach sąsiednich; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu 
znajduje się w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych znajdującej się w ewidencji zabytków, 
oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym; w obrębie tej strefy roboty ziemne lub zmiana charakteru 
dotychczasowej działalności na obszarze występowania zabytków archeologicznych, mogące doprowadzić do ich przekształcenia 
lub zniszczenia, wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, których zakres i rodzaj ustala wojewódzki konserwator 
zabytków w trybie przepisów odrębnych. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) przestrzenie publiczne stanowią:  

a) ciągi piesze przebiegające wzdłuż ciągów komunikacyjnych,  
b) ogólnodostępne strefy w obrębie terenów usługowych, 
c) ogólnodostępne parkingi,  
d) drogi wewnętrzne; 

2) ustala się, następujące zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych: 
a) należy stosować współczesne standardy projektowania w oparciu o priorytet dla pieszych, niepełnosprawnych i 

rowerzystów, tj. m.in. właściwą dostępność, odcinkowe zmiany rodzaju nawierzchni, wyniesienie przejść pieszych; w 
elementach małej architektury i elewacjach budynków należy stosować materiały i rozwiązania o wysokim standardzie 
jakościowym i technologicznym; 

b) obowiązuje zakaz budowy nowych sieci inżynieryjnych i inżynieryjnych urządzeń sieciowych jako obiektów nadziemnych i 
napowietrznych, 

c) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych, należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych, 
poprzez: stosowanie rozwiązań wspomagających ruch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, m.in.: 
rozwiązania jednopoziomowe, pochylnie, windy, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych oraz stosowanie elementów 
orientacji dla osób niewidomych i słabo widzących, np. nawierzchnie fakturowe na ciągach pieszych wykorzystujące 
różnice faktury dla orientacji przestrzennej, plany, makiety i znaki z informacją ryflowaną, kwietniki zapachowe 
identyfikujące określone miejsca. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 10 m od dróg KDZ zgodnie z rysunkiem planu, 
b) w odległości 6 m od drogi KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 30%;  
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 15%; 
4) intensywność zabudowy: minimalna 0,1,  maksymalna 0,6; 
5) maksymalna wysokość zabudowy: 10,0 m; w miejscu oznaczonym na rysunku planu jako zamknięcie kompozycyjne 

dopuszcza się zwiększenie wysokości budynku do 12 m; 
6) rodzaj i pokrycie dachu: dowolne. 

9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych 
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:  
1) cały teren znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczającej poziomej wewnętrznej lotniska wojskowego Oksywie; dla części 

tego lotniska prowadzony jest proces uruchomienia lotniska cywilnego; na całym obszarze, występują ograniczenia zabudowy i 
zagospodarowania terenu wynikające z ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz rozporządzeń do ww. ustawy: 
a) obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, określone w dokumentacji 

rejestracyjnej lotniska Gdynia - Kosakowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. 
w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska, ograniczenie 
wysokości obiektu obejmuje także umieszczone na nim urządzenia; na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz 
wznoszenia obiektów budowlanych o wysokości większej niż 89 m n.p.m.; dopuszczalne wysokości zabudowy, przyjęte w 
planie miejscowym, uwzględniają ograniczenia, wynikające z wyznaczonych powierzchni ograniczających lotniska,  

b) zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających 
zagrożenie dla ruchu statków powietrznych oraz hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu 
statków powietrznych; 

2) cały teren znajduje się w strefie ograniczonej wysokości zabudowy lotniczego urządzenia naziemnego - radaru 
meteorologicznego, będącego własnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, 
którego budowa i eksploatacja jest celem publicznym w rozumieniu art. 6 pkt 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami, oraz któremu zapewnia się odpowiednie środki ochrony, aby zabezpieczyć go przed 
uszkodzeniem lub zakłóceniami w jego działaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 
1108/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarzadzania 
ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej; ustalenia planu spełniają wymogi dotyczące dopuszczalnych wysokości 
zabudowy; 

3) cały teren znajduje się w zasięgu potencjalnego oddziaływania hałasu, wynikającego z lokalizacji lotniska wojskowego 
Oksywie, powodowanego przez starty, lądowania oraz przeloty statków powietrznych; w celu zapewnienia normatywnego 
klimatu akustycznego wewnątrz budynków z pomieszczeniami chronionymi przed hałasem należy zastosować przegrody 
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zewnętrzne o podwyższonych parametrach izolacyjności akustycznej, zapewniające zachowanie normatywnego poziomu 
hałasu; 

4) obszar planu znajduje się w zasięgu pasa ograniczeń wysokości zabudowy i zagospodarowania kompleksu wojskowego K-
6033 Babie Doły, gmina Kosakowo wyznaczonego w decyzji lokalizacyjnej Nr 022/76 z dnia 21.05.1976 r. Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów, w którym obowiązują uzgodnienia w zakresie wznoszenia obiektów wysokościowych, linii 
energetycznych, masztów radiostacji, wież, kominów itp.; w granicach tego pasa wydanie zgody na lokalizację zabudowy stałej 
(tymczasowej) powinno być uzgodnione z właściwym organem wojskowym, tj. z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w 
Gdańsku; ustalenia planu spełniają wymogi dotyczące dopuszczalnych wysokości zabudowy ustalone w decyzji lokalizacyjnej; 

5) należy zapewnić wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz drogi pożarowe zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

6) na obszarze objętym planem znajduje się infrastruktura teletechniczna MON, której administratorem jest  Regionalne Centrum 
Informatyki w Gdyni; 

7) w obszarze nie występują: tereny górnicze, obszary osuwania się mas ziemnych, obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie określa się; 
2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2; 
3) minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 20,0 m; 
4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90º. 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych. 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: 
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna: 

a) z drogi dojazdowej 68 KDD,  
b) z drogi 3 KDZ, 
c) z drogi 1.3 KDZ poprzez drogę serwisową, 
d) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o następujących parametrach: 

− szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających min. 10 m, 

− w przypadku nieprzelotowego zakończenia drogi obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o minimalnych 
wymiarach 20 m na 20 m, 

− dopuszcza się urządzenie bez wyodrębniania jezdni i chodników. 
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowaniem następujących wskaźników miejsc 

parkingowych:  
a) nie mniej niż 2 miejsca na 100m² powierzchni użytkowej obiektu oraz min. 2mp/10 zatrudnionych;  
b) należy zapewnić stanowiska postojowe przystosowane dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne w 

liczbie nie mniejszej niż:  

− 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6 –15, 

− 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16 – 40,  

− 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41 – 100, 

− 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100. 
13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę:  
a) z sieci wodociągowej, 
b) wodę dla celów ppoż. należy zapewnić z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w hydranty lub innych 

źródeł zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2) odprowadzenie ścieków komunalnych: do grupowej oczyszczalni ścieków Dębogórze, poprzez sieć kanalizacji sanitarnej; 
3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 

a) w granicach własnego terenu lub do kanalizacji deszczowej po wybudowaniu, dopuszcza się lokalizację zbiorników 
retencyjnych, 

b) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych obowiązuje 
lokalizacja urządzeń podczyszczających na działce inwestora; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: do obsługi terenu objętego planem w zakresie dostarczenia lub odbioru energii 
elektrycznej dopuszcza się remont, budowę, rozbudowę i przebudowę systemu linii elektroenergetycznych średniego i niskiego 
napięcia oraz stacji transformatorowych; 

5) zaopatrzenie w gaz: z gazowej sieci rozdzielczej lub indywidualnych źródeł; 
6) zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych źródeł, spełniających normy ochrony środowiska; 
7) na obszarze objętym planem dopuszcza się remont, budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury systemów i urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych.  
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: nie ustala się. 
15. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15% dla całego terenu. 
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§ 5.  
1. Oznaczenie terenu: 132U,P 
2. Powierzchnia terenu: 3,59 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej, produkcyjnej; dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych (handlowo-

usługowych) o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².  
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) kolorystyka elewacji stonowana, bez stosowania jaskrawych kolorów; dopuszcza się stosownie maksymalnie 3 kolorów; 
2) wykończenie elewacji z materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno, dopuszcza się ̨ 

stosownie współczesnych materiałów jak np.: okładziny cementowo-wapienne, okładziny drewnopodobne, beton 
architektoniczny, kamień; 

3) dopuszcza się stosownie fasad szklanych do 80 % powierzchni ściany. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:  

1) obowiązuje ochrona dziko występujących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk zgodnie z przepisami o ochronie 
przyrody; realizacja ustaleń planu nie stanowi przesłanki wystarczającej do uzyskania stosownych zezwoleń odpowiednich 
organów na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych; 

2) do nasadzeń dopuszcza się tylko gatunki rodzime, zgodne geograficznie oraz siedliskowo; 
3) obowiązuje zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; 
4) cały teren położony jest w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP – 111 Subniecka Gdańska; 
5) obowiązuje zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych na całym obszarze oraz na terenach przyległych; 
6) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska 

na terenach sąsiednich; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu 
znajduje się w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych znajdującej się w ewidencji zabytków, 
oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym; w obrębie tej strefy roboty ziemne lub zmiana charakteru 
dotychczasowej działalności na obszarze występowania zabytków archeologicznych, mogące doprowadzić do ich przekształcenia 
lub zniszczenia, wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, których zakres i rodzaj ustala wojewódzki konserwator 
zabytków w trybie przepisów odrębnych. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) przestrzenie publiczne stanowią:  

a) ciągi piesze przebiegające wzdłuż ciągów komunikacyjnych,  
b) ogólnodostępne strefy w obrębie terenów usługowych, 
c) ogólnodostępne parkingi;  

2) ustala się, następujące zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych: 
a) należy stosować współczesne standardy projektowania w oparciu o priorytet dla pieszych, niepełnosprawnych i 

rowerzystów, tj. m.in. właściwą dostępność, odcinkowe zmiany rodzaju nawierzchni, wyniesienie przejść pieszych; w 
elementach małej architektury i elewacjach budynków należy stosować materiały i rozwiązania o wysokim standardzie 
jakościowym i technologicznym, 

b) obowiązuje zakaz budowy nowych sieci inżynieryjnych i inżynieryjnych urządzeń sieciowych jako obiektów nadziemnych i 
napowietrznych, 

c) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych, należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych, 
poprzez: stosowanie rozwiązań wspomagających ruch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, m.in.: 
rozwiązania jednopoziomowe, pochylnie, windy, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych oraz stosowanie elementów 
orientacji dla osób niewidomych i słabo widzących, np. nawierzchnie fakturowe na ciągach pieszych wykorzystujące 
różnice faktury dla orientacji przestrzennej, plany, makiety i znaki z informacją ryflowaną, kwietniki zapachowe 
identyfikujące określone miejsca. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 10 m od dróg KDZ zgodnie z rysunkiem planu, 
b) w odległości 6 m od dróg KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 50%;  
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 15%; 
4) intensywność zabudowy: minimalna 0,1,  maksymalna 1,0; 
5) maksymalna wysokość zabudowy: 10,0 m; 
6) rodzaj i pokrycie dachu: dowolne. 

9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych 
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:  
1) cały teren znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczającej poziomej wewnętrznej lotniska wojskowego Oksywie; dla części 

tego lotniska prowadzony jest proces uruchomienia lotniska cywilnego; na całym obszarze, występują ograniczenia zabudowy i 
zagospodarowania terenu wynikające z ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz rozporządzeń do ww. ustawy: 
a) obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, określone w dokumentacji 

rejestracyjnej lotniska Gdynia - Kosakowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. 
w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska, ograniczenie 
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wysokości obiektu obejmuje także umieszczone na nim urządzenia; na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz 
wznoszenia obiektów budowlanych o wysokości większej niż 89 m n.p.m.; dopuszczalne wysokości zabudowy, przyjęte w 
planie miejscowym, uwzględniają ograniczenia, wynikające z wyznaczonych powierzchni ograniczających lotniska, 

b) zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających 
zagrożenie dla ruchu statków powietrznych oraz hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu 
statków powietrznych; 

2) cały teren znajduje się w strefie ograniczonej wysokości zabudowy lotniczego urządzenia naziemnego - radaru 
meteorologicznego, będącego własnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, 
którego budowa i eksploatacja jest celem publicznym w rozumieniu art. 6 pkt 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami, oraz któremu zapewnia się odpowiednie środki ochrony, aby zabezpieczyć go przed 
uszkodzeniem lub zakłóceniami w jego działaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 
1108/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarzadzania 
ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej; ustalenia planu spełniają wymogi dotyczące dopuszczalnych wysokości 
zabudowy; 

3) cały teren znajduje się w zasięgu potencjalnego oddziaływania hałasu, wynikającego z lokalizacji lotniska wojskowego 
Oksywie, powodowanego przez starty, lądowania oraz przeloty statków powietrznych; w celu zapewnienia normatywnego 
klimatu akustycznego wewnątrz budynków z pomieszczeniami chronionymi przed hałasem należy zastosować przegrody 
zewnętrzne o podwyższonych parametrach izolacyjności akustycznej, zapewniające zachowanie normatywnego poziomu 
hałasu; 

4) obszar planu znajduje się w zasięgu pasa ograniczeń wysokości zabudowy i zagospodarowania kompleksu wojskowego K-
6033 Babie Doły, gmina Kosakowo wyznaczonego w decyzji lokalizacyjnej Nr 022/76 z dnia 21.05.1976 r. Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów, w którym obowiązują uzgodnienia w zakresie wznoszenia obiektów wysokościowych, linii 
energetycznych, masztów radiostacji, wież, kominów itp.; w granicach tego pasa wydanie zgody na lokalizację zabudowy stałej 
(tymczasowej) powinno być uzgodnione z właściwym organem wojskowym, tj. z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w 
Gdańsku; ustalenia planu spełniają wymogi dotyczące dopuszczalnych wysokości zabudowy ustalone w decyzji lokalizacyjnej; 

5) należy zapewnić wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz drogi pożarowe zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

6) przez teren przechodzą rurociągi ropy naftowej i produktów naftowych, dla których obowiązują strefy bezpieczeństwa zgodnie z 
przepisami odrębnymi; wewnątrz strefy obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie; 

7) na obszarze objętym planem znajduje się infrastruktura teletechniczna MON, której administratorem jest Regionalne Centrum 
Informatyki  w Gdyni; 

8) w obszarze nie występują: tereny górnicze, obszary osuwania się mas ziemnych, obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie określa się; 
2) minimalna powierzchnia działki: 2000 m2; 
3) minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 40,0 m; 
4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90º. 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych. 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: 
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna: 

a) z drogi dojazdowej 68 KDD,  
b) z drogi 3 KDZ, 
c) z drogi 1.3 KDZ poprzez drogę serwisową, 
d) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o następujących parametrach: 

− szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających min. 10 m, 

− w przypadku nieprzelotowego zakończenia drogi obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o minimalnych 
wymiarach 20 m na 20 m, 

− dopuszcza się urządzenie bez wyodrębniania jezdni i chodników. 
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki z zachowaniem następujących wskaźników miejsc 

parkingowych:  
a) nie mniej niż 2 miejsca na 100m² powierzchni użytkowej obiektu oraz 2mp/10 zatrudnionych, 
b) należy zapewnić stanowiska postojowe przystosowane dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne w 

liczbie nie mniejszej niż:  
-  1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6 –15, 
-  2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16 – 40,  
-  3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41 – 100, 
-  4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100. 

13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę:  
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a) z sieci wodociągowej, 
b) wodę dla celów ppoż. należy zapewnić z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w hydranty lub innych 

źródeł zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2) odprowadzenie ścieków komunalnych: do grupowej oczyszczalni ścieków Dębogórze, poprzez sieć kanalizacji sanitarnej; 
3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 

a) w granicach własnego terenu lub do kanalizacji deszczowej, po jej wybudowaniu, 
b) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych obowiązuje 

lokalizacja urządzeń podczyszczających na działce inwestora; dopuszcza się zbiorniki retencyjne, 
4) zaopatrzenie w energię elektryczną: do obsługi terenu objętego planem w zakresie dostarczenia lub odbioru energii 

elektrycznej dopuszcza się remont, budowę, rozbudowę i przebudowę systemu linii elektroenergetycznych średniego i niskiego 
napięcia oraz stacji transformatorowych; 

5) zaopatrzenie w gaz: z gazowej sieci rozdzielczej lub indywidualnych źródeł; 
6) zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych źródeł, spełniających normy ochrony środowiska; 
7) na obszarze objętym planem dopuszcza się remont, budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury systemów i urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych.  
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: nie ustala się. 
15. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15% dla całego terenu. 
 

§ 6.  
1. Oznaczenie terenu: 132.1.MU 
2. Powierzchnia terenu: 2,67 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej  i  usługowej; 

1) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie  wolnostojącym i bliźniaczym; 
2) dopuszcza się lokalizację usług nie zakłócających funkcji mieszkaniowej;  
3) dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) kolorystyka elewacji stonowana, bez stosowania jaskrawych kolorów; dopuszcza się stosownie maksymalnie 3 kolorów; 
2) wykończenie elewacji z materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno, dopuszcza się 

stosownie współczesnych materiałów jak np.: okładziny cementowo-wapienne, okładziny drewnopodobne, beton 
architektoniczny, kamień. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:  
1) obowiązuje ochrona dziko występujących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk zgodnie z przepisami o ochronie 

przyrody; realizacja ustaleń planu nie stanowi przesłanki wystarczającej do uzyskania stosownych zezwoleń odpowiednich 
organów na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych; 

2) do nasadzeń dopuszcza się używanie tylko gatunków rodzimych, zgodnych geograficznie oraz siedliskowo; 
3) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-

usługową; 
4) obowiązuje zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; 
5) cały teren położony jest w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP – 111 Subniecka Gdańska; 
6) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska 

na terenach sąsiednich; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu 
znajduje się w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego znajdującej się w ewidencji zabytków, 
oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym; w obrębie tej strefy roboty ziemne lub zmiana charakteru 
dotychczasowej działalności na obszarze występowania zabytków archeologicznych, mogące doprowadzić do ich przekształcenia 
lub zniszczenia, wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, których zakres i rodzaj ustala wojewódzki konserwator 
zabytków w trybie przepisów odrębnych. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) przestrzenie publiczne stanowią:  

a) ciągi piesze przebiegające wzdłuż ciągów komunikacyjnych,  
b) ogólnodostępne strefy w obrębie terenów usługowych, 
c) ogólnodostępne parkingi;  

2) ustala się, następujące zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych: 
a) należy stosować współczesne standardy projektowania w oparciu o priorytet dla pieszych, niepełnosprawnych i 

rowerzystów, tj. m.in. właściwą dostępność, odcinkowe zmiany rodzaju nawierzchni, wyniesienie przejść pieszych; w 
elementach małej architektury i elewacjach budynków należy stosować materiały i rozwiązania o wysokim standardzie 
jakościowym i technologicznym, 

b) obowiązuje zakaz budowy nowych sieci inżynieryjnych i inżynieryjnych urządzeń sieciowych jako obiektów nadziemnych i 
napowietrznych, 

c) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych, należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych, 
poprzez: stosowanie rozwiązań wspomagających ruch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, m.in.: 
rozwiązania jednopoziomowe, pochylnie, windy, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych oraz stosowanie elementów 
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orientacji dla osób niewidomych i słabo widzących, np. nawierzchnie fakturowe na ciągach pieszych wykorzystujące 
różnice faktury dla orientacji przestrzennej, plany, makiety i znaki z informacją ryflowaną, kwietniki zapachowe 
identyfikujące określone miejsca. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 10 m od drogi KDZ zgodnie z rysunkiem planu, 
b) w odległości 6 m od dróg KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 
c) w odległości 5m od dróg i dojazdów wewnętrznych.  

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 30%  
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:  43%;  
4) intensywność zabudowy: minimalna 0,1,  jest maksymalna 0,6; 
5) maksymalna wysokość zabudowy: 10,0 m; 
6) rodzaj i pokrycie dachu: spadzisty, kąt nachylenia głównych połaci dachu 22º -37º; 
7) ilość kondygnacji – do dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się kondygnację podziemną. 

9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych 
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:  
1) cały teren znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczającej poziomej wewnętrznej lotniska wojskowego Oksywie; dla części 

tego lotniska prowadzony jest proces uruchomienia lotniska cywilnego; na całym obszarze, występują ograniczenia zabudowy i 
zagospodarowania terenu wynikające z ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz rozporządzeń do ww. ustawy: 
a) obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, określone w dokumentacji 

rejestracyjnej lotniska Gdynia - Kosakowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. 
w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska, ograniczenie 
wysokości obiektu obejmuje także umieszczone na nim urządzenia; na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz 
wznoszenia obiektów budowlanych o wysokości większej niż 89 m n.p.m.; dopuszczalne wysokości zabudowy, przyjęte w 
planie miejscowym, uwzględniają ograniczenia, wynikające z wyznaczonych powierzchni ograniczających lotniska,  

b) zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających 
zagrożenie dla ruchu statków powietrznych oraz hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu 
statków powietrznych; 

2) cały teren znajduje się w strefie ograniczonej wysokości zabudowy lotniczego urządzenia naziemnego - radaru 
meteorologicznego, będącego własnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, 
którego budowa i eksploatacja jest celem publicznym w rozumieniu art. 6 pkt 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami, oraz któremu zapewnia się odpowiednie środki ochrony, aby zabezpieczyć go przed 
uszkodzeniem lub zakłóceniami w jego działaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 
1108/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarzadzania 
ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej; ustalenia planu spełniają wymogi dotyczące dopuszczalnych wysokości 
zabudowy; 

3) cały teren znajduje się w zasięgu potencjalnego oddziaływania hałasu, wynikającego z lokalizacji lotniska wojskowego  
Oksywie, powodowanego przez starty, lądowania oraz przeloty statków powietrznych; w celu zapewnienia normatywnego 
klimatu akustycznego wewnątrz budynków z pomieszczeniami chronionymi przed hałasem należy zastosować przegrody 
zewnętrzne o podwyższonych parametrach izolacyjności akustycznej, zapewniające zachowanie normatywnego poziomu 
hałasu; 

4) obszar planu znajduje się w zasięgu pasa ograniczeń wysokości zabudowy i zagospodarowania kompleksu wojskowego K-
6033 Babie Doły, gmina Kosakowo wyznaczonego w decyzji lokalizacyjnej Nr 022/76 z dnia 21.05.1976 r. Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów, w którym obowiązują uzgodnienia w zakresie wznoszenia obiektów wysokościowych, linii 
energetycznych, masztów radiostacji, wież, kominów itp.; w granicach tego pasa wydanie zgody na lokalizację zabudowy stałej 
(tymczasowej) powinno być uzgodnione z właściwym organem wojskowym, tj. z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w 
Gdańsku; ustalenia planu spełniają wymogi dotyczące dopuszczalnych wysokości zabudowy ustalone w decyzji lokalizacyjnej; 

5) należy zapewnić wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz drogi pożarowe zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

6) przez teren przechodzą rurociągi ropy naftowej i produktów naftowych, dla których obowiązują strefy bezpieczeństwa zgodnie z 
przepisami odrębnymi. Wewnątrz strefy bezpieczeństwa obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące 
do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie;   

7) na  obszarze objętym planem znajduje się infrastruktura teletechniczna MON, której administratorem jest Regionalne Centrum 
Informatyki w Gdyni; 

8) w obszarze nie występują: tereny górnicze, obszary osuwania się mas ziemnych, obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie określa się; 
2) minimalna powierzchnia działki: 400m² ; 
3) minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek:  nie ustala się;  
4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90º. 
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11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych. 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: 
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna: 

a) z drogi dojazdowej 68 KDD i 73 KDD, 
b) z drogi 1.3 KDZ poprzez drogę serwisową, 
c) dopuszcza się wydzielanie dróg  wewnętrznych o następujących parametrach: 

−  szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających min. 5 m, 

− w przypadku nieprzelotowego zakończenia drogi obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o minimalnych 
wymiarach 12,5 m na 12,5 m, 

− dopuszcza się urządzenie bez wyodrębniania jezdni i chodników; 
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki z zachowaniem następujących wskaźników miejsc 

parkingowych:  
a) nie mniej niż 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny, 
b) nie mniej niż 2 miejsca na 100m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego oraz 2mp/10 zatrudnionych, 
c) należy zapewnić stanowiska postojowe przystosowane dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne  

w liczbie nie mniejszej niż:  
-  1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6 –15, 
-  2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16 – 40,  
-  3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41 – 100, 
-  4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100. 

13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę:  

a) z sieci wodociągowej, 
b) wodę dla celów ppoż. należy zapewnić z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w hydranty lub innych 

źródeł zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2) odprowadzenie ścieków komunalnych: do grupowej oczyszczalni ścieków Dębogórze, poprzez sieć kanalizacji sanitarnej; 
3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 

a) w granicach własnego terenu lub do kanalizacji deszczowej,  
b) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych obowiązuje 

lokalizacja urządzeń podczyszczających na działce inwestora; dopuszcza się zbiorniki retencyjne; 
4) zaopatrzenie w energię elektryczną: do obsługi terenu objętego planem w zakresie dostarczenia lub odbioru energii 

elektrycznej dopuszcza się remont, budowę, rozbudowę i przebudowę systemu linii elektroenergetycznych średniego i niskiego 
napięcia oraz stacji transformatorowych; 

5) zaopatrzenie w gaz: z gazowej sieci rozdzielczej lub indywidualnych źródeł; 
6) zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych źródeł, spełniających normy ochrony środowiska; 
7) na obszarze objętym planem dopuszcza się remont, budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury systemów i urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych.  
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: nie ustala się. 
15. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15% dla całego terenu. 
 

§ 7.  
1. Oznaczenie terenu: 132.2.ZU 
2. Powierzchnia terenu: 0,3 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej; dopuszcza się lokalizację zbiornika retencyjnego. 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) dopuszcza się wykorzystanie rekreacyjne terenu, pod warunkiem, że nie zakłóci to właściwego funkcjonowania zbiornika 
retencyjnego;  

2) dopuszcza urządzenie ciągów pieszych i jezdnych dla obsługi zbiornika;  
3) dopuszcza się lokalizację rowów i kanałów deszczowych;  
4) dopuszcza się lokalizację urządzeń podczyszczających i służących obsłudze technicznej zbiornika;  
5) dopuszcza się lokalizację budowli związanych ze zbiornikiem retencyjnym, typu wał ziemny. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:  
1) obowiązuje ochrona dziko występujących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk zgodnie z przepisami o ochronie 

przyrody; 
2) do nasadzeń dopuszcza się tylko gatunki rodzime, zgodne geograficznie oraz siedliskowo; 
3) cały teren położony jest w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP – 111 Subniecka Gdańska. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów małej 

architektury oraz obiektów związanych z lokalizacją zbiornika retencyjnego. 
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9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych 
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:  
1) cały teren znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczającej poziomej wewnętrznej lotniska wojskowego Oksywie; dla części 

tego lotniska prowadzony jest proces uruchomienia lotniska cywilnego; na całym obszarze występują ograniczenia zabudowy i 
zagospodarowania terenu wynikające z ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz rozporządzeń do ww. ustawy; 

2) cały teren znajduje się w strefie ograniczonej wysokości zabudowy lotniczego urządzenia naziemnego - radaru 
meteorologicznego, będącego własnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa;  

3) należy zapewnić wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz drogi pożarowe zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

4) na obszarze objętym planem znajduje się infrastruktura teletechniczna MON, której administratorem jest Regionalne Centrum 
Informatyki w Gdyni; 

5) na obszarze nie występują: tereny górnicze, obszary osuwania się mas ziemnych, obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie określa się; 
2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2; 
3) minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy; 
4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obowiązuje obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej KDD oraz 
z drogi KDZ. 

13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej. 

14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: nie ustala się. 
15. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1%.  
 

§ 8. 
1. Oznaczenie terenu: 1.3 KDZ  
2. Powierzchnia terenu: 0,41 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: fragment terenu przeznaczonego na drogę klasy Z - zbiorcza. 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:  

1) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na tereny zielone w liniach rozgraniczających drogi lub do kanalizacji 
deszczowej; 

2) cały teren położony jest w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP – 111 Subniecka Gdańska. 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się; 
2) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się; 
3) zieleń: dopuszcza się; 
4) należy stosować współczesne standardy projektowania w oparciu o priorytet dla pieszych, niepełnosprawnych i rowerzystów, 

tj. m.in. właściwą dostępność, odcinkowe zmiany rodzaju nawierzchni, wyniesienie przejść pieszych;  
5) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych, należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu; 
2) dopuszcza się lokalizację drogi serwisowej. 

9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych 
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: na obszarze objętym planem znajduje 
się infrastruktura teletechniczna MON, której administratorem jest Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dopuszcza się przeprowadzanie podziałów wyłącznie zgodnie z 
liniami rozgraniczającymi. 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych. 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej. 

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się. 
14. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1% dla całego terenu.  
15. Inne zapisy: zaleca się wprowadzenie pasa zieleni urządzonej. 
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§ 9. 

1. Oznaczenie terenu: 3 KDZ  
2. Powierzchnia terenu: 0,41 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: droga klasy Z - zbiorcza. 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:  

1) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na tereny zielone w liniach rozgraniczających drogi lub do kanalizacji 
deszczowej; 

2) cały teren położony jest w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP – 111 Subniecka Gdańska. 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu 

znajduje się w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych znajdującej się w ewidencji zabytków, 
oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym; w obrębie tej strefy roboty ziemne lub zmiana charakteru 
dotychczasowej działalności na obszarze występowania zabytków archeologicznych, mogące doprowadzić do ich przekształcenia 
lub zniszczenia, wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, których zakres i rodzaj ustala wojewódzki konserwator 
zabytków w trybie przepisów odrębnych. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  
1) mała architektura: dopuszcza się; 
2) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się; 
3) zieleń: dopuszcza się; 
4) należy stosować współczesne standardy projektowania w oparciu o priorytet dla pieszych, niepełnosprawnych i rowerzystów, 

tj. m.in. właściwą dostępność, odcinkowe zmiany rodzaju nawierzchni, wyniesienie przejść pieszych;  
5) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych, należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: 20,0 m; 
2) przekrój: ulica jednojezdniowa, dwupasowa; 
3) wyposażenie: chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie. 

9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych 
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: na obszarze objętym planem znajduje 
się infrastruktura teletechniczna MON, której administratorem jest Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dopuszcza się przeprowadzanie podziałów wyłącznie zgodnie z 
liniami rozgraniczającymi. 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych. 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej. 

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się. 
14. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1% dla całego terenu.  
15. Inne zapisy: zaleca się wprowadzenie pasa zieleni urządzonej. 

 
§ 10.  

1. Oznaczenie terenu: 68KDD  
2. Powierzchnia terenu: 0,3 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: teren przeznaczony na poszerzenie ul. Żeromskiego - docelowo droga klasy D – dojazdowa, do czasu 

realizacji dróg 1.3 KDZ i 3KDZ - droga zbiorcza.  
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz krajobrazu: nie ustala się. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:  

1) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na tereny zielone w liniach rozgraniczających drogi lub do kanalizacji 
deszczowej; 

2) cały teren położony jest w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP – 111 Subniecka Gdańska. 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się; 
2) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się; 
3) zieleń: dopuszcza się; 
4) należy stosować współczesne standardy projektowania w oparciu o priorytet dla pieszych, niepełnosprawnych i rowerzystów, 

tj. m.in. właściwą dostępność, odcinkowe zmiany rodzaju nawierzchni, wyniesienie przejść pieszych;  
5) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych, należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu; 
2) przekrój: ulica jednojezdniowa, dwupasowa; 
3) wyposażenie: chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie. 
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9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych 
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:  
1) przez teren przechodzą 3 rurociągi ropy naftowej i produktów naftowych (1 r n A 200, 2 rurociągi r n A 600): 

a) dla układu trzech równolegle biegnących rurociągów przesyłowych dalekosiężnych ropy naftowej i produktów naftowych 
strefę bezpieczeństwa wyznaczają poszczególne rurociągi; ustala się strefę bezpieczeństwa o szerokości 16m, po 8m od 
osi rurociągu r n A 600 mm; 

b) dla rurociągu przesyłowego ropy naftowej i produktów naftowych r n A200 ustala się strefę bezpieczeństwa o szerokości 
12 m, po 6 m od osi rurociągu; 

2) wewnątrz strefy bezpieczeństwa obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy 
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie;  

3) na obszarze objętym planem znajduje się infrastruktura teletechniczna MON, której administratorem jest Regionalne Centrum 
Informatyki  w Gdyni. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dopuszcza się przeprowadzanie podziałów wyłącznie zgodnie z 
liniami rozgraniczającymi. 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych. 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej. 

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się. 
14. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1% dla całego terenu. 
15. Inne zapisy:  

1) zmiana funkcji i klasy drogi będzie możliwa po wykonaniu projektowanego odcinka drogi powiatowej 3KDZ i drogi 1.3KDZ; 
2) zaleca się wprowadzenie pasa zieleni urządzonej. 

 
§ 11.  

1. Oznaczenie terenu: 73KDD.  
2. Powierzchnia terenu: 0,2 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: droga klasy D – dojazdowa, teren przeznaczony na poszerzenie ul. Czesława Miłosza.  
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz krajobrazu: nie ustala się. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:  

1) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na tereny zielone w liniach rozgraniczających drogi lub do kanalizacji 
deszczowej; 

2) cały teren położony jest w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP – 111 Subniecka Gdańska. 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się; 
2) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się; 
3) zieleń: dopuszcza się; 
4) należy stosować współczesne standardy projektowania w oparciu o priorytet dla pieszych, niepełnosprawnych i rowerzystów, 

tj. m.in. właściwą dostępność, odcinkowe zmiany rodzaju nawierzchni, wyniesienie przejść pieszych;  
5) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych, należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu; 
2) przekrój: ulica jednojezdniowa, dwupasowa; 
3) wyposażenie: chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie. 

9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych 
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:  
1) przez teren przechodzą 3 rurociągi ropy naftowej i produktów naftowych (1 r n A 200, 2 rurociągi r n A 600): 

a) dla układu trzech równolegle biegnących rurociągów przesyłowych dalekosiężnych ropy naftowej i produktów naftowych 
strefę bezpieczeństwa wyznaczają poszczególne rurociągi; ustala się strefę bezpieczeństwa o szerokości 16m, po 8m od 
osi rurociągu r n A 600 mm; 

b) dla rurociągu przesyłowego ropy naftowej i produktów naftowych r n A200 ustala się strefę bezpieczeństwa o szerokości 
12 m, po 6 m od osi rurociągu; 

2) wewnątrz strefy bezpieczeństwa obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy 
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie;  

3) na obszarze objętym planem znajduje się infrastruktura teletechniczna MON, której administratorem jest Regionalne Centrum 
Informatyki  w Gdyni. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dopuszcza się przeprowadzanie podziałów wyłącznie zgodnie z 
liniami rozgraniczającymi. 
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11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych. 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej. 

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się. 
14. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1% dla całego terenu. 
15. Inne zapisy: brak. 

 
§ 12. 

Na obszarze objętym niniejszym planem tracą moc przepisy uchwały 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 (publ. Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego 2010.1098.66). 

 
§ 13. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
§ 14. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXVIII/192/2020  
Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 26 marca 2020r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

Kosakowo, rejon ulicy Żeromskiego i Derdowskiego. 
 
 

LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG 

wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu  
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 
dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego na podstawie 
uchwały Nr XXXI/79/2016 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 
Kosakowo, rejon ulicy Żeromskiego i Derdowskiego. 
 
 
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.08.2017r.  do 21.09.2017r.  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu w dniu 
07.09.2017r.  
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ukazało się: 

• w prasie, 

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kosakowie, 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo. 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.),  oraz art. 29, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405) osoby prawne i fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi do projektu planu, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2017r.  
Na podstawie art. 17 pkt 14), ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1073 ze zm.),  Wójt Gminy Kosakowo przedstawia Radzie 
Gminy Kosakowo projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Na podstawie art. 20 ust. 1 w/w 
ustawy Rada Gminy rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do planu. 
 
W określonym terminie wpłynęła 1 uwaga, która została uwzględniona. 
 
 
Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 2.11.2017r.  do 

24.11.2017r.  

W dniu 9 listopada 2017r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin składania uwag do projektu planu upłynął 
dnia 8 grudnia 2017 r. 
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ukazało się:  

• w prasie, 

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo.  

W określonym terminie, tj. do dnia 08.12.2017 r. do Wójta Gminy Kosakowo do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono uwag. 
 
 
 



 
W  związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie planu oraz powtórzeniem procedury 
w niezbędnym zakresie, projekt planu został ponownie (po raz trzeci) wyłożony do publicznego 
wglądu w  dniach w dniach od 10.09.2019r. do 08.10.2019r.  
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbyła się  w dniu 19.09.2019r.  
o godzinie 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo. Termin składania uwag minął dnia 
22.10.2019r.  
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ukazało się:  

• w prasie, 

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo.  

W określonym terminie, tj. do dnia 22.10.2019r. do Wójta Gminy Kosakowo wpłynęły 2 pisma, 
zawierające w sumie 8 uwag. Wójt Gminy Kosakowo rozpatrzył wniesione uwagi do projektu planu 
wyłożonego do publicznego wglądu wraz prognozą oddziaływania na środowisko i rozstrzygnął  
o sposobie ich uwzględnienia w projekcie planu. 
 

W projekcie planu miejscowego nie zostało uwzględnionych 6 z 8 uwag. 
 
1) uwaga  wniesiona w dniu 22.10.2019 r. przez osoby prywatne.  
 
Treść uwagi : „dokonanie zmian w planie które umożliwiłyby połączenie drogi  73 KDD  (ul. Miłosza)  
z drogą zbiorczą 1.3 KDZ (ul. Derdowskiego).” 
 
Uwaga nieuwzględniona. 
 
Uzasadnienie: Ul. Miłosza oznaczona w planie 73 KDD będzie ulicą bez możliwości przejazdu na ul. 
Derdowskiego  w związku z niespełnieniem wymagań co do odległości pomiędzy skrzyżowaniami na 
drodze klasy Z, określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z  § 9 ust.1 pkt 5) 
na drodze klasy Z odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowy powinny być nie mniejsze niż 
300 m; dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowy nie mniejsze niż 
150 m, przy czym na drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do 
terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. W tym przypadku nie ma sytuacji wyjątkowej - tereny 
objęte projektowanym planem nie są zainwestowane a plan miejscowy ma za zadanie wprowadzenie ładu 
przestrzennego zgodnie z przepisami prawa. 
Ul. Miłosza jest połączona z ul. Derdowskiego poprzez drogę równoległą do ul. Derdowskiego ze 
skrzyżowaniem z ul. Herberta w Pogórzu, ponadto ustalenia planu dopuszczają lokalizację dróg 
serwisowych (wewnętrznych), które to umożliwią połączenie z drogą oznaczoną w planie jako 3 KDZ.    
 
2) uwaga  wniesiona w dniu 21.10.2019 r. przez osobę prywatną.  
 
Treść uwagi : „usunięcie z tekstu planu § 6, pkt 3, ust. 3) - dopuszcza się lokalizację jednego budynku 
mieszkalnego na działce budowlanej.” 
 
Uwaga nieuwzględniona. 
 
Uzasadnienie: W aktualnie obowiązującym mpzp uchwalonym uchwałą Nr XLIX/9/2010 z Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r., działki przeznaczone są pod zabudowę usługową , produkcyjną, 
obiekty handlowe wielkopowierzchniowe (131U, 132UP) oraz drogi zbiorcze (KDZ). W związku ze 
zmianą Studium, w obecnym planie został wprowadzony teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 
jako nawiązanie do zabudowy sąsiadującej do południa z planem.  
Przedmiotem opracowania planu ma być zmiana ustalonych wskaźników i parametrów zabudowy oraz 
zagospodarowania działek, w celu wprowadzenia parametrów dla realizacji ładu przestrzennego 
Dopuszczenie na działce budowlanej lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego stanowi 
również jeden z elementów kształtowania ładu przestrzennego na przedmiotowym obszarze. 



 
3) uwaga  wniesiona w dniu 21.10.2019 r. przez osobę prywatną.  
 
Treść uwagi : „Zmiana zapisu - § 6, pkt 8, ust. 2):  
jest: maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 30% 
na: maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%” 
 
Uwaga nieuwzględniona. 
 
Uzasadnienie: Przedmiotem opracowania planu ma być zmiana ustalonych wskaźników i parametrów 
zabudowy oraz zagospodarowania działek, w celu wprowadzenia parametrów dla realizacji ładu 
przestrzennego. Ustalenie wskaźnika maksymalnej wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki stanowi również jeden z elementów kształtowania ładu przestrzennego na 
przedmiotowym obszarze. W aktualnie obowiązującym mpzp uchwalonym uchwałą Nr XLIX/9/2010 z 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r., dla terenów przeznaczonych na funkcje mieszkaniowo 
usługowe obowiązują takie same wartości wskaźnika maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni działki jak w projekcie planu. 
 
4) uwaga  wniesiona w dniu 21.10.2019 r. przez osobę prywatną.  
 
Treść uwagi : „Zmiana zapisu - § 6 pkt 8, ust. 3): 
jest: minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% 
na: minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 35%” 
 
Uwaga nieuwzględniona. 
 
Uzasadnienie: Przedmiotem opracowania planu ma być zmiana ustalonych wskaźników i parametrów 
zabudowy oraz zagospodarowania działek, w celu wprowadzenia parametrów dla realizacji ładu 
przestrzennego. Ustalenie wskaźnika minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej stanowi 
również jeden z elementów kształtowania ładu przestrzennego na przedmiotowym obszarze. W aktualnie 
obowiązującym mpzp uchwalonym uchwałą Nr XLIX/9/2010 z Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 
stycznia 2010r., dla terenów przeznaczonych na funkcje mieszkaniowo usługowe obowiązują takie same 
wartości wskaźnika minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej jak w projekcie planu. 
 
5) uwaga  wniesiona w dniu 21.10.2019 r. przez osobę prywatną.  
 
Treść uwagi : „Zmiana zapisu - § 6, pkt 9, ust. 6): 
jest: przez teren przechodzą rurociągi ropy naftowej i produktów naftowych, dla których obowiązują 
strefy bezpieczeństwa zgodnie z przepisami odrębnymi; wewnątrz strefy obowiązują przepisy 
rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać 
bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej  
i produktów naftowych i ich usytuowanie; 
na: Wewnątrz strefy bezpieczeństwa obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje panu, płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych r ich usytuowanie.  

a) w strefie dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej (naziemnych  
i podziemnych), lokalizację dróg i dojazdów pod warunkiem uwzględnienia przepisów 
odrębnych dotyczących rurociągów przesyłowych dalekosiężnych; 

b) projekty podziału oraz projekty zagospodarowania terenu w sąsiedztwie rurociągu wymagają 
uzyskania opinii właściciela rurociągu; 

c) wszelkie liniowe elementy zagospodarowania przechodzące przez pas techniczny rurociągów 
wymagają uzyskania opinii właściciela rurociągu.” 

 
Uwaga nieuwzględniona. 
 
Uzasadnienie: Projekt planu jest zgodny z obowiązującymi przepisami i został w obecnej formie 
uzgodniony przez instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Zgodnie z opinią 
Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, podczas projektowania przyszłych 



obiektów w rejonie posadowienia rurociągu paliwowego należy stosować wymagania szczegółowe 
zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2015 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Zgodnie z zasadami techniki 
prawodawczej w uchwale o uchwaleniu planu miejscowego nie ma obowiązku cytowania przepisów 
odrębnych. Posiadają moc obowiązującą niezależnie od planu miejscowego i podlegają częstym 
zmianom.  Akt prawa miejscowego w postaci uchwały rady gminy nie może regulować materii 
należących do przepisów wyższego rzędu. W związku z tym wprowadzanie do planów zapisów  
o obowiązywaniu innych aktów normatywnych jest bezzasadne. 
 
6) uwaga  wniesiona w dniu 21.10.2019 r. przez osobę prywatną.  
 
Treść uwagi : „Zmiana zapisu - § 6, pkt 10, ust. 2): 
jest: minimalna powierzchnia działki: 1000 m²; 
na: min. Powierzchnia działki 240m2 dla budynku wolnostojącego, 180 m2 dla budynku w zabudowie 
bliźniaczej.” 
 
Uwaga nieuwzględniona. 
 
Uzasadnienie: Zakres obowiązkowy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa art. 
15 ust. 2 ustawy. Zgodnie z pkt 8 ww. przepisu ustawy, w planie miejscowym określa się obowiązkowo 
szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem. Natomiast ust. 3 
określa co można zamieścić w ustaleniach planu w zależności od potrzeb. Zgodnie z pkt 10 w zależności 
od potrzeb ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. Ustalona w 
planie powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej na nie mniejszą niż 1000 m2 nawiązuje do 
przeważającej w sąsiedztwie  wielkości wydzielonych działek budowlanych i służyć ma wprowadzeniu 
ładu przestrzennego w tym kwartale zabudowy, dotyczy ona jednak procedury scalania i podziału 
nieruchomości, która to jest szczegółowo opisana w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 
 
 
 
W  związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie planu, projekt planu został ponownie 
(po raz czwarty) wyłożony do publicznego wglądu  w dniach od 20.01.2020r. do 17.02.2020r.   
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbyła się  w dniu 13.02.2020r. 
Termin składania uwag minął dnia 02.03.2020r. 
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ukazało się:  

• w prasie, 

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo.  

W określonym terminie, tj. do dnia 02.03.2020r. do Wójta Gminy Kosakowo wpłynęła jedna uwaga, 
która została uwzględniona.  
 
 
                                             Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 
 

………………………………………….. 



Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXVIII/192/2020  
Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 26 marca 2020r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

Kosakowo, rejon ulicy Żeromskiego i Derdowskiego. 
 
 

LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG 

wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu  
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 
dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego na podstawie 
uchwały Nr XXXI/79/2016 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 
Kosakowo, rejon ulicy Żeromskiego i Derdowskiego. 
 
 
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.08.2017r.  do 21.09.2017r.  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu w dniu 
07.09.2017r.  
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ukazało się: 

• w prasie, 

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kosakowie, 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo. 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.),  oraz art. 29, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405) osoby prawne i fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi do projektu planu, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2017r.  
Na podstawie art. 17 pkt 14), ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1073 ze zm.),  Wójt Gminy Kosakowo przedstawia Radzie 
Gminy Kosakowo projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Na podstawie art. 20 ust. 1 w/w 
ustawy Rada Gminy rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do planu. 
 
W określonym terminie wpłynęła 1 uwaga, która została uwzględniona. 
 
 
Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 2.11.2017r.  do 

24.11.2017r.  

W dniu 9 listopada 2017r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin składania uwag do projektu planu upłynął 
dnia 8 grudnia 2017 r. 
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ukazało się:  

• w prasie, 

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo.  

W określonym terminie, tj. do dnia 08.12.2017 r. do Wójta Gminy Kosakowo do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono uwag. 
 
 
 



 
W  związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie planu oraz powtórzeniem procedury 
w niezbędnym zakresie, projekt planu został ponownie (po raz trzeci) wyłożony do publicznego 
wglądu w  dniach w dniach od 10.09.2019r. do 08.10.2019r.  
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbyła się  w dniu 19.09.2019r.  
o godzinie 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo. Termin składania uwag minął dnia 
22.10.2019r.  
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ukazało się:  

• w prasie, 

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo.  

W określonym terminie, tj. do dnia 22.10.2019r. do Wójta Gminy Kosakowo wpłynęły 2 pisma, 
zawierające w sumie 8 uwag. Wójt Gminy Kosakowo rozpatrzył wniesione uwagi do projektu planu 
wyłożonego do publicznego wglądu wraz prognozą oddziaływania na środowisko i rozstrzygnął  
o sposobie ich uwzględnienia w projekcie planu. 
 

W projekcie planu miejscowego nie zostało uwzględnionych 6 z 8 uwag. 
 
1) uwaga  wniesiona w dniu 22.10.2019 r. przez osoby prywatne.  
 
Treść uwagi : „dokonanie zmian w planie które umożliwiłyby połączenie drogi  73 KDD  (ul. Miłosza)  
z drogą zbiorczą 1.3 KDZ (ul. Derdowskiego).” 
 
Uwaga nieuwzględniona. 
 
Uzasadnienie: Ul. Miłosza oznaczona w planie 73 KDD będzie ulicą bez możliwości przejazdu na ul. 
Derdowskiego  w związku z niespełnieniem wymagań co do odległości pomiędzy skrzyżowaniami na 
drodze klasy Z, określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z  § 9 ust.1 pkt 5) 
na drodze klasy Z odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowy powinny być nie mniejsze niż 
300 m; dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowy nie mniejsze niż 
150 m, przy czym na drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do 
terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. W tym przypadku nie ma sytuacji wyjątkowej - tereny 
objęte projektowanym planem nie są zainwestowane a plan miejscowy ma za zadanie wprowadzenie ładu 
przestrzennego zgodnie z przepisami prawa. 
Ul. Miłosza jest połączona z ul. Derdowskiego poprzez drogę równoległą do ul. Derdowskiego ze 
skrzyżowaniem z ul. Herberta w Pogórzu, ponadto ustalenia planu dopuszczają lokalizację dróg 
serwisowych (wewnętrznych), które to umożliwią połączenie z drogą oznaczoną w planie jako 3 KDZ.    
 
2) uwaga  wniesiona w dniu 21.10.2019 r. przez osobę prywatną.  
 
Treść uwagi : „usunięcie z tekstu planu § 6, pkt 3, ust. 3) - dopuszcza się lokalizację jednego budynku 
mieszkalnego na działce budowlanej.” 
 
Uwaga nieuwzględniona. 
 
Uzasadnienie: W aktualnie obowiązującym mpzp uchwalonym uchwałą Nr XLIX/9/2010 z Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r., działki przeznaczone są pod zabudowę usługową , produkcyjną, 
obiekty handlowe wielkopowierzchniowe (131U, 132UP) oraz drogi zbiorcze (KDZ). W związku ze 
zmianą Studium, w obecnym planie został wprowadzony teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 
jako nawiązanie do zabudowy sąsiadującej do południa z planem.  
Przedmiotem opracowania planu ma być zmiana ustalonych wskaźników i parametrów zabudowy oraz 
zagospodarowania działek, w celu wprowadzenia parametrów dla realizacji ładu przestrzennego 
Dopuszczenie na działce budowlanej lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego stanowi 
również jeden z elementów kształtowania ładu przestrzennego na przedmiotowym obszarze. 



 
3) uwaga  wniesiona w dniu 21.10.2019 r. przez osobę prywatną.  
 
Treść uwagi : „Zmiana zapisu - § 6, pkt 8, ust. 2):  
jest: maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 30% 
na: maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%” 
 
Uwaga nieuwzględniona. 
 
Uzasadnienie: Przedmiotem opracowania planu ma być zmiana ustalonych wskaźników i parametrów 
zabudowy oraz zagospodarowania działek, w celu wprowadzenia parametrów dla realizacji ładu 
przestrzennego. Ustalenie wskaźnika maksymalnej wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki stanowi również jeden z elementów kształtowania ładu przestrzennego na 
przedmiotowym obszarze. W aktualnie obowiązującym mpzp uchwalonym uchwałą Nr XLIX/9/2010 z 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r., dla terenów przeznaczonych na funkcje mieszkaniowo 
usługowe obowiązują takie same wartości wskaźnika maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni działki jak w projekcie planu. 
 
4) uwaga  wniesiona w dniu 21.10.2019 r. przez osobę prywatną.  
 
Treść uwagi : „Zmiana zapisu - § 6 pkt 8, ust. 3): 
jest: minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% 
na: minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 35%” 
 
Uwaga nieuwzględniona. 
 
Uzasadnienie: Przedmiotem opracowania planu ma być zmiana ustalonych wskaźników i parametrów 
zabudowy oraz zagospodarowania działek, w celu wprowadzenia parametrów dla realizacji ładu 
przestrzennego. Ustalenie wskaźnika minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej stanowi 
również jeden z elementów kształtowania ładu przestrzennego na przedmiotowym obszarze. W aktualnie 
obowiązującym mpzp uchwalonym uchwałą Nr XLIX/9/2010 z Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 
stycznia 2010r., dla terenów przeznaczonych na funkcje mieszkaniowo usługowe obowiązują takie same 
wartości wskaźnika minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej jak w projekcie planu. 
 
5) uwaga  wniesiona w dniu 21.10.2019 r. przez osobę prywatną.  
 
Treść uwagi : „Zmiana zapisu - § 6, pkt 9, ust. 6): 
jest: przez teren przechodzą rurociągi ropy naftowej i produktów naftowych, dla których obowiązują 
strefy bezpieczeństwa zgodnie z przepisami odrębnymi; wewnątrz strefy obowiązują przepisy 
rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać 
bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej  
i produktów naftowych i ich usytuowanie; 
na: Wewnątrz strefy bezpieczeństwa obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje panu, płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych r ich usytuowanie.  

a) w strefie dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej (naziemnych  
i podziemnych), lokalizację dróg i dojazdów pod warunkiem uwzględnienia przepisów 
odrębnych dotyczących rurociągów przesyłowych dalekosiężnych; 

b) projekty podziału oraz projekty zagospodarowania terenu w sąsiedztwie rurociągu wymagają 
uzyskania opinii właściciela rurociągu; 

c) wszelkie liniowe elementy zagospodarowania przechodzące przez pas techniczny rurociągów 
wymagają uzyskania opinii właściciela rurociągu.” 

 
Uwaga nieuwzględniona. 
 
Uzasadnienie: Projekt planu jest zgodny z obowiązującymi przepisami i został w obecnej formie 
uzgodniony przez instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Zgodnie z opinią 
Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, podczas projektowania przyszłych 



obiektów w rejonie posadowienia rurociągu paliwowego należy stosować wymagania szczegółowe 
zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2015 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Zgodnie z zasadami techniki 
prawodawczej w uchwale o uchwaleniu planu miejscowego nie ma obowiązku cytowania przepisów 
odrębnych. Posiadają moc obowiązującą niezależnie od planu miejscowego i podlegają częstym 
zmianom.  Akt prawa miejscowego w postaci uchwały rady gminy nie może regulować materii 
należących do przepisów wyższego rzędu. W związku z tym wprowadzanie do planów zapisów  
o obowiązywaniu innych aktów normatywnych jest bezzasadne. 
 
6) uwaga  wniesiona w dniu 21.10.2019 r. przez osobę prywatną.  
 
Treść uwagi : „Zmiana zapisu - § 6, pkt 10, ust. 2): 
jest: minimalna powierzchnia działki: 1000 m²; 
na: min. Powierzchnia działki 240m2 dla budynku wolnostojącego, 180 m2 dla budynku w zabudowie 
bliźniaczej.” 
 
Uwaga nieuwzględniona. 
 
Uzasadnienie: Zakres obowiązkowy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa art. 
15 ust. 2 ustawy. Zgodnie z pkt 8 ww. przepisu ustawy, w planie miejscowym określa się obowiązkowo 
szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem. Natomiast ust. 3 
określa co można zamieścić w ustaleniach planu w zależności od potrzeb. Zgodnie z pkt 10 w zależności 
od potrzeb ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. Ustalona w 
planie powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej na nie mniejszą niż 1000 m2 nawiązuje do 
przeważającej w sąsiedztwie  wielkości wydzielonych działek budowlanych i służyć ma wprowadzeniu 
ładu przestrzennego w tym kwartale zabudowy, dotyczy ona jednak procedury scalania i podziału 
nieruchomości, która to jest szczegółowo opisana w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 
 
 
 
W  związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie planu, projekt planu został ponownie 
(po raz czwarty) wyłożony do publicznego wglądu  w dniach od 20.01.2020r. do 17.02.2020r.   
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbyła się  w dniu 13.02.2020r. 
Termin składania uwag minął dnia 02.03.2020r. 
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ukazało się:  

• w prasie, 

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo.  

W określonym terminie, tj. do dnia 02.03.2020r. do Wójta Gminy Kosakowo wpłynęła jedna uwaga, 
która została uwzględniona.  
 
 
                                             Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 
 

………………………………………….. 



Uzasadnienie 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowywany jest zgodnie z uchwałą  
nr XXXI/79/2016 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ulicy 
Żeromskiego i Derdowskiego. 
Granice terenu objętego opracowaniem określa załącznik do uchwały Nr XXXI/79/2016 Rady Gminy w Kosakowie  
z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ulicy Żeromskiego i Derdowskiego. 
Obszar objęty planem miejscowym, o powierzchni około 10 ha, położony jest w Kosakowie pomiędzy ulicami: 
Żeromskiego i Derdowskiego. W aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XLIX/9/2010 z Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r., działki 
objęte niniejszą uchwałą przeznaczone są̨ pod zabudowę usługową, produkcyjną, obiekty handlowe 
wielkopowierzchniowe (131U, 132UP) oraz drogi zbiorcze (KDZ) i dojazdowe (KDD).  
Przedmiotem opracowania planu ma być zmiana ustalonych wskaźników i parametrów zabudowy oraz 
zagospodarowania działek. Ponadto w wyniku uchwalenia zmiany Studium część terenów przeznacza się na cele 
zabudowy mieszkaniowo usługowej. 
 
Przewidywane w planie rozwiązania są zgodne z ustaleniami tekstu jednolitego zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady 
Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 2019 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kosakowo przedmiotowy obszar znajduje się na terenach usługowych i mieszkaniowo 
usługowych. 
 
Przyjęty sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

1. W projekcie planu uwzględniono:  
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez określenie: linii 

rozgraniczających, linii zabudowy, przeznaczenia terenu, wskaźników zagospodarowania terenu  
i parametrów kształtowania zabudowy oraz ograniczeń w zakresie kolorystyki obiektów;  

2) walory architektoniczne i krajobrazowe dzięki ustaleniom dotyczącym kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenów;  

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami poprzez wprowadzenie:  
a) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 
b) klasyfikacji terenów pod kątem ochrony akustycznej, w rozumienie przepisów odrębnych;  

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej poprzez 
wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych poprzez określenie zasad ochrony środowiska oraz ustalenie minimalnej liczby 
miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową, a także zasad kształtowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych i starszych; 

6) walory ekonomiczne przestrzeni racjonalnie wykorzystując istniejące elementy wyposażenia 
technicznego i zagospodarowania terenu przy wyznaczaniu nowych terenów budowlanych; umożliwienie 
lokalizacji funkcji komercyjnych spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy, oznacza również większe 
wpływy z podatków, a więc większe możliwości prowadzenia gminnych zadań publicznych; 

7) prawo własności wyznaczając liniami rozgraniczającymi tereny przeznaczone pod zabudowę; 
wymagania ochrony w tym zakresie w projekcie planu uwzględnione zostały między innymi poprzez 
wprowadzenie przekształceń (zwiększenie parametrów zabudowy), o które wnioskował właściciel;  

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa ustalając ograniczenia w sposobie zagospodarowania 
terenu poprzez dostosowanie wysokości obiektów budowlanych do ograniczeń wysokości wokół lotniska 
wojskowego / lotniska Gdynia - Kosakowo;  



9) potrzeby interesu publicznego: plan nie ustala lokalizacji inwestycji celu publicznego, jednak poprzez 
swoje zapisy dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania daje szanse na utrzymanie 
charakteru przestrzeni, podniesienie jej walorów; 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych, 
określając możliwość wyposażenie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz 
precyzując zasady ich realizacji;  

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: 
Wójt gminy Kosakowo na każdym etapie procedury planistycznej dotyczącej planu miejscowego 
zapewnia jawność i przejrzystość ww. procedury. W szczególności dotyczy to etapów związanych  
z udziałem społeczeństwa.  

a) Wójt Gminy Kosakowo ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego w lokalnej 
prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu gminy, 
wyznaczając termin składania wniosków do projektu planu. W wyznaczonym terminie wpłynął 
jeden wniosek, który Wójt rozpatrzył zgodnie z procedurą planistyczną.  

b) Wójt Gminy Kosakowo ogłosił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego 
w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu gminy, 
wyznaczając termin składania uwag do projektu planu. W wyznaczonym terminie wpłynęła 
jedna uwaga, którą Wójt rozpatrzył zgodnie z procedurą planistyczną.  

c) Wójt Gminy Kosakowo ogłosił o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu 
miejscowego w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej 
urzędu gminy, wyznaczając termin składania uwag do projektu planu. W wyznaczonym terminie 
nie wpłynęły żadne uwagi. 

d) Wójt Gminy Kosakowo ogłosił o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu 
miejscowego w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej 
urzędu gminy, wyznaczając termin składania uwag do projektu planu. W wyznaczonym terminie 
wpłynęły 2 pisma, zawierające w sumie 8 uwag, które Wójt rozpatrzył zgodnie z procedurą 
planistyczną. 

e) Wójt Gminy Kosakowo ogłosił o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu 
miejscowego w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej 
urzędu gminy, wyznaczając termin składania uwag do projektu planu. W wyznaczonym terminie 
wpłynęła jedna uwaga, którą Wójt rozpatrzył zgodnie z procedurą planistyczną. 

f) Po uzyskaniu kompletu uzgodnień oraz wyczerpaniu procedury sporządzania projektu planu 
Wójt Gminy Kosakowo przedkłada Radzie Gminy projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez zastosowanie się do czynności 
formalno-prawnych określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również na podstawie art. 21, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzając strategiczną 
ocenę oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego;  

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności poprzez 
wykorzystanie istniejącej sieci wodociągowej zapewniające odpowiednią ilość i jakość wody do celów 
zaopatrzenia ludności.  

2. Ustalając przeznaczenie terenu, a także określając sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, Wójt 
Gminy zważył interes publiczny i interesy prywatne.  

3. Umożliwiając sytuowanie nowej zabudowy uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, efektywne 
gospodarowanie przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni, w szczególności:  

1) projektowane struktury przestrzenne oparto o istniejący system komunikacyjny; 
2) obszar, dla którego został sporządzony projekt planu położony jest w sąsiedztwie terenów usługowych. 

 
Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1  
Plan miejscowy jest zgodny z wynikami analizy oceny zmian z zagospodarowaniu przestrzennym zawartymi  
w Uchwale Nr XVIII/130/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: aktualności 



studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Na podstawie wniosków z przeprowadzonych analiz uznaje się: 

1. Ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 marca 2019r. uznaje się za 
aktualne pod względem formalno-prawnym. 

2. Rekomenduje się częściową zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kosakowo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo,  
z dnia 28 marca 2019r., w kierunku redukcji obszarów rozwojowych, zgodnie z zakresem wskazanym  
w opracowaniu. 

3. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wskazane w ocenie aktualności, 
wymagają częściowej zmiany zgodnie z ustalonym wieloletnim programem sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

4. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone na podstawie 
nieobowiązujących już przepisów, uznaje za konieczne do sukcesywnej aktualizacji. 

Jednocześnie rekomenduje się weryfikację aktualnie prowadzonych procedur sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego pod kątem przeznaczania nowych terenów rolniczych na cele budowlane, 
przede wszystkim pod funkcję mieszkaniową. Następstwem tej weryfikacji powinno być ograniczenie zakresu 
sporządzanych projektów poprzez wyłączenie spod opracowania części obszarów, na których ma nastąpić 
zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Ze względu na bardzo dużą nadpodaż 
niezagospodarowanych działek budowlanych, polityka przestrzenna Gminy powinna opierać się na wykorzystaniu 
terenów, które zostały już przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę. Działania planistyczne powinny 
koncentrować się na zmianach funkcji i parametrów zabudowy, zmierzających do rozwoju inwestycji na terenach 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już zainwestowanych.  
Zgodnie z powyższymi wnioskami opracowanie dotyczy zmiany warunków zagospodarowania na terenie 
przeznaczonym w obowiązującym planie pod zabudowę. 

Przewidywany wpływ na finanse publiczne. Wnioski wynikające ze sporządzenia prognozy skutków finansowych 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Prognoza finansowa skutków uchwalenia planu określa potencjalne dochody i wpływy z tytułu uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Prognoza skutków finansowych nie ma charakteru normatywnego i zawiera informacje o przewidywanych 
konsekwencjach finansowych uchwalenia planu miejscowego dotyczących dochodów i wydatków gminy. 
Prognoza skutków finansowych zawiera w szczególności:  

1) prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne  
i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem 
nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania związane z uniemożliwieniem lub istotnym 
ograniczeniem korzystania z nieruchomości lub jej części w sposób dotychczasowy lub zgodny  
z dotychczasowym przeznaczeniem, a także z obniżeniem wartości nieruchomości;  

2) prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane  
z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;  

3) wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, 
wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych.  

Dane zawarte w prognozie skutków finansowych mają charakter szacunkowy i służą wyłącznie do ustalenia 
orientacyjnych prawdopodobnych konsekwencji finansowych związanych z obowiązywaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Dane i stawki zawarte w prognozie przyjęto orientacyjnie i mogą one 
podlegać weryfikacji w czasie ze względu na takie czynniki jak poziom inflacji, zmiany koniunktury gospodarczej 
czy inne zewnętrzne uwarunkowania niezależne od samorządu terytorialnego.  
Do skutków finansowych przedmiotowego planu zalicza się:  

1) wydatki związane z wykupem nieruchomości zajętych pod planowane drogi publiczne, których realizacja 
stanowić będzie zadanie własne gminy i są związane przede wszystkim z poszerzeniem istniejących 
dróg;  

2) wydatki związane z budową dróg - urządzenie pasa drogowego;  
3) wydatki związane z budową sieci infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji i wodociągów,  

w zakresie w jakim stanowią zadania własne gminy;  



4) dochody z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;  
5) dochody z podatku od nieruchomości.  

Sposób realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasady ich finansowania określa załącznik nr 3 do uchwały. Realizacja inwestycji 
związanych z budową infrastruktury technicznej stanowiącej zadania własne gminy przebiegać będzie zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą 
o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej, ustawą Prawo ochrony środowiska i ustawą  
o finansach publicznych. Sposób realizacji wyżej wymienionych inwestycji może ulegać modyfikacji wraz  
z dokonującym się postępem technicznotechnologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej 
techniki określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 
poz. 519 ze zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleń planu. 
 
 


