
                                                                           

 

Uchwała Nr XXVIII/199/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 marca 2020 roku 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr LI/135/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 lutego 2018r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego  

            

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

(t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506 ze  zm.) oraz na podstawie  art. 14 ust. 1,2,3 i art.15 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.293 

ze zm.) 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje: 

 

§ 1  

 

W uchwale Nr LI/135/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego po § 2 dodaje się § 2a  

w brzmieniu:  

 

„ 2a. Dopuszcza się możliwość etapowego sporządzenia i uchwalenia planu.” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 8 lutego 2018r. Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę Nr LI/135/2018 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego Obszar opracowania 

obejmuje powierzchnię około 115ha i zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części 

gminy Kosakowo, na styku z gminą Gdynia i na styku z terenem lotniska, a jego granice 

przebiegają następująco:  

- od północy – wzdłuż granicy obrębu Kosakowo, 

- od południa – wzdłuż granicy administracyjnej m.Gdynia, 

- od zachodu – wzdłuż granicy osiedli: Shiraz Park, Mistral i Na Fali, 

- od wschodu – wzdłuż terenów zamkniętych.  

Cały obszar planu pokryty jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego: 

1) nieruchomości położonych w Pogórzu gm.Kosakowo w rejonie ulic:Płk.Dąbka, Wiejskiej  

i lotniska – uchwała Nr IV/125/03 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 grudnia 2003r.; 

2) działki nr ew,gr.195/13 w Pogórzu gm.Kosakowo – uchwała Nr XXXV/72/05 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 23 sierpnia 2005r.; 

3) części działki nr ew.gr.195/18 w Pogórzu w gminie Kosakowo – uchwała Nr 

XLVIII/55/06 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 października 2008r.; 

4) działki nr 194/2, 195/15, 195/16, 195/17, 196/5, 196/6 oraz części działki nr 195/18  

w Pogórzu, przy ul.Płk.Dąbka w gminie Kosakowo – uchwała Nr XXI/50/2008 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 29 maja 2008r. 

Głównym celem sporządzenia planu jest aktualizacja ustaleń zawartych w obowiązujących 

planach miejscowych, uporządkowanie struktur przestrzennych w tej części gminy Kosakowo, 

która z racji dogodnego położenia oraz powstającej infrastruktury technicznej i drogowej jest 

szczególnie predestynowana do dynamicznego rozwoju.  

W toku sporządzania projektu planu uznano za konieczne dopuszczenie możliwości etapowania 

opracowania i uchwalania projektu planu w granicach objętych opracowaniem, określonych na 

załączniku graficznym do uchwały Nr LI/135/2018 z dnia 8 lutego 2018r. Powyższe wynika  

z będącej w opracowaniu dokumentacji przygotowawczej dla projektu „Włączenie północnych 

dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej 

Metropolii” zleconej przez PKP PLK S.A.  Ze wstępnych analiz wynika, że trasa kolei 

przebiegać będzie przez wschodnią i północno-wschodnią cześć obszaru objętego opracowaniem 

planu. Przebieg linii kolejowej nie jest jeszcze dokładnie ustalony, lecz racjonalne będzie 

dostosowanie założeń planistycznych uwzględniających możliwość docelowego prowadzenia 

kolei aglomeracyjnej przez teren gminy Kosakowo.  W związku z tym, dla części obszaru 

objętego opracowaniem, zasadne jest wstrzymanie prac projektowych, do czasu ustalenia trasy 

linii kolejowej.      

 

 


