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Uchwała Nr XXXI/211/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 7 maja 2020r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

Pogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego - etap I 

 

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

Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne: 

§ 1. 

1. Zgodnie z Uchwałą Nr LI/135/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego, zmienioną uchwałą nr  

XXVIII/199/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 marca 2020r., po stwierdzeniu braku 

naruszenia ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kosakowo” uchwalonego uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 2019 

roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze  

w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego – etap I. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze, w rejonie ulicy 

Derdowskiego – etap I, zwany dalej planem, obejmuje obszar o powierzchni około 38,4 ha, którego 

granice określono na załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. 

Integralnymi częściami uchwały są: 

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

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego 

wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2; 

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

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3.  

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

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych 

określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego 

województwa; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 4.  

1. Plan zawiera dwustopniowy układ ustaleń: 

1) ustalenia ogólne, obowiązujące na całym obszarze planu; 

2) ustalenia szczegółowe, obowiązujące dla poszczególnych terenów, wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi na rysunku planu.  

2. Dla każdego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują jednocześnie ustalenia 

ogólne i szczegółowe. 
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§ 5. 

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 

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

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

pod tym samym kątem w stosunku do najdłuższej kalenicy dachu; 

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

lokalizację budynków. Linia ta nie dotyczy podziemnych części budynków. Dopuszcza się 

wysunięcie poza wyznaczone linie zabudowy elementów drugorzędnych takich jak: 

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

markizy, rampy i pochylnie – do 1,5 m poza wyznaczoną linię zabudowy, 

b) gzymsy, okapy – do 0,5 m poza wyznaczoną linię zabudowy; 

Na każdym terenie dopuszcza się dodatkowo wysunięcie elewacji budynków  

poza nieprzekraczalną linię zabudowy w przypadku realizacji zewnętrznej termomodernizacji 

do 0,2 m poza wyznaczoną linię zabudowy; 

4) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, przy której lokalizować należy 

minimum 60% długości ściany frontowej. Wyklucza się lokalizację budynków poza 

wyznaczoną linię. Linia ta nie dotyczy podziemnych części budynków. Dopuszcza się 

wysunięcie poza wyznaczone linie zabudowy elementów drugorzędnych takich jak: 

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

rampy i pochylnie – do 1,5 m poza wyznaczoną linię zabudowy, 

b) gzymsy, okapy – do 0,5 m poza wyznaczoną linię zabudowy; 

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

którego definicja zawarta jest w przepisach odrębnych; 

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

pionowy zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków zlokalizowanych w granicach działki 

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

obiektów budowlanych innych niż budynki, części budynków nie wystających ponad 

powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych niezabudowanych, ramp zewnętrznych, daszków, 

markiz, występów dachowych i oświetlenia zewnętrznego; 

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

charakterystyczną jest powszechna dostępność, służący nawiązywaniu relacji społecznych; 

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

w stosunku do funkcji mieszkaniowej, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami wykonawczymi z zakresu prawa ochrony 

środowiska, oraz takich, które mogą powodować negatywne oddziaływanie na otoczenie 

wynikające z przekroczenia standardów środowiskowych określonych przepisami prawa, 

powodowane między innymi emisją pyłów i gazów, odorów, hałasu, promieniowania, a także 

wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów, związanego z funkcjonowaniem obiektów  

i urządzeń generujących ten ruch, w szczególności warsztat mechaniki pojazdowej, warsztat 

wulkanizacyjny, usługi transportowe; 

9) zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć zadrzewienia liściaste i iglaste o wysokości 

powyżej 2m. 

 

DZIAŁ II 

Ustalenia ogólne: 

§ 6.  

Ustala się następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami 

planu: 
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1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) symbol cyfrowy oznaczający numer terenu; 

4) symbol literowy oznaczający przeznaczenie terenu; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

6) obowiązująca linia zabudowy; 

7) pas ograniczeń od napowietrznej linii elektroenergetycznej; 

8) pas zieleni wysokiej; 

9) granice strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków. 

 

Rozdział 1. 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania 

§ 7.  

Obszar planu obejmuje łącznie 44 terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym 

przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, w tym: 

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 1 do 6 oraz symbolem literowym 

MN, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi 7 i 8 oraz symbolem literowym 

MW/U, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

i usługowej; 

3) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 9 i 10 oraz symbolem literowym 

U, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny zabudowy usługowej; 

4) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi 11 i 12 oraz symbolem literowym 

U/MN, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny zabudowy usługowej i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym od 13 oraz symbolem literowym 

U(MN), oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

6) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 14 oraz symbolem literowym UC, 

oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; 

7) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 15 oraz symbolem literowym ZP, 

oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren zieleni urządzonej; 

8) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 16 do 23 oraz symbolem 

literowym ZP/KDD, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny zieleni urządzonej i dróg 

publicznych klasy dojazdowej; 

9) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 24 oraz symbolem literowym IT, 

oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren infrastruktury technicznej; 

10) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 25 oraz symbolem literowym KS/U, 

oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren obsługi komunikacji samochodowej i zabudowy 

usługowej; 

11) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 26 do 31 oraz symbolem 

literowym KZ/ZP, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny poszerzenia drogi klasy zbiorczej 

i zieleni urządzonej; 

12) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi 01 i 02 oraz symbolem literowym 

KDZ, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny dróg publicznych klasy zbiorczej; 

13) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 03 oraz symbolem literowym KDL, 

oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren drogi publicznej klasy lokalnej; 
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14) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 04 do 013 oraz symbolem 

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

 

Rozdział 2. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. 

1. W granicach obszaru objętego planem ustala się jednolite zasady dotyczące wykończenia elewacji 

oraz pokrycia i kolorystyki dachów w nowych budynkach, tj.: 

1) wykończenie elewacji materiałami o charakterze mineralnym lub naturalnym tj. tynk, cegła, 

drewno, kamień i szkło;  

2) dominujący kolor elewacji w nowych budynkach tj. występujący na co najmniej 70% 

powierzchni elewacji ścian każdego budynku: biały, beżowy, écru, szary, grafitowy lub kolor 

naturalnej cegły; 

3) w zakresie geometrii i pokrycia dachu:  

a) dla głównych połaci dachu: dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 20-45 stopni. 

Dopuszcza się dachy o krzyżujących się kalenicach. W budynkach wielorodzinnych oraz 

usługowych dopuszcza się dachy płaskie, z zastrzeżeniem lit.b, 

b) na terenie 8-MW/U w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych od strony granicy  

z terenem 5-MN ustala się wyłącznie dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 

połaci dachowy 20-45 stopni, 

c) pokrycie dachu w budynkach, za wyjątkiem dachów płaskich, dachówką ceramiczną 

cementową lub materiałem dachówko podobnym w tonacji naturalnej dachówki 

ceramicznej, szarości, brązu lub grafitu. Dla budynków wielorodzinnych i usługowych za 

wyjątkiem budynków zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami U/MN  

i U(MN) dopuszcza się pokrycie dachu płytą warstwową lub blachą, 

d) dopuszcza się lukarny na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu i okna 

połaciowe. 

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

oznaczonych symbolami MN i U/MN należy zachować jednakową kolorystykę dachów oraz 

jednakową kolorystykę elewacji. 

3. W granicach jednej działki budowlanej przeznaczonej pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną na 

terenach MN, U/MN i U(MN) dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku mieszkalnego. 

4. W granicach terenów oznaczonych symbolem MW/U dopuszcza się lokalizację garaży wyłącznie 

jako garaży podziemnych. 

5. Dla budynków z funkcją gastronomiczną w parterze dopuszcza się lokalizację ogródków 

gastronomicznych, w sposób niekolidujący z ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi. 

6. Nowe budynki z dachami dwuspadowymi należy lokalizować kalenicą prostopadle lub równolegle 

do frontu działki lub do nieprzekraczalnej bądź obowiązującej linii zabudowy. Nie dotyczy 

budynków lokalizowanych na działkach o nieregularnym przebiegu granicy frontowej lub 

nieregularnym przebiegu linii zabudowy.  

7. Zakaz lokalizacji parkingów i miejsc postojowych na terenach oznaczonych symbolami ZP, IT 

oraz KZ/ZP. 

8. W granicach planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych garaży i blaszanych budynków 

gospodarczych na terenach o funkcji mieszkaniowej oraz na pozostałych terenach w części 

eksponowanej od strony dróg publicznych. 

§ 9.  

1. Ustala się parametry zabudowy zgodne z zasadami określonymi w ustaleniach szczegółowych. 
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2. Zasady określone w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą działek budowlanych wydzielonych 

wyłącznie dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dojść, dojazdów i dróg 

wewnętrznych. 

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

4. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni mniejszej niż minimalna powierzchnia określona 

w ustaleniach szczegółowych, w celu: 

1) regulacji granic między sąsiednimi nieruchomościami, poprawę funkcjonowania działek 

sąsiednich, uregulowanie stanów prawnych, poszerzenia dróg, wydzielenia dojść i dojazdów  

do działek budowlanych; 

2) lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej. 

Rozdział 3. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu 

§ 10.  

W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia: 

1) tereny oznaczone symbolem literowym MN pod względem dopuszczalnych poziomów hałasu 

zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z przepisami regulującymi 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku; 

2) tereny oznaczone symbolami literowymi MW/U, U/MN, U(MN) pod względem 

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

zgodnie z przepisami regulującymi dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku; 

3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa ochrony środowiska oraz przepisami 

wskazującymi rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego; 

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

środowiska wodno-gruntowego. Należy stosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 

i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji; 

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

a powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektroenergetyczne i promieniowanie, nie 

mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, odpowiednich dla 

przeznaczenia poszczególnych terenów; 

6) zagospodarowanie powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający sąsiednie 

nieruchomości oraz drogi przed spływem wód opadowych i roztopowych na działki sąsiednie; 

7) realizacja ustaleń planu nie może prowadzić do pogorszenia istniejącego stanu czystości 

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

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

z zakresu prawa o odpadach, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów; 

9) nakaz stosowania technologii niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do celów grzewczych  

w budynkach; 

10) przy zagospodarowaniu działki budowlanej zielenią stosować zróżnicowane gatunki drzew  

i krzewów, zgodne z lokalnymi warunkami siedliskowymi. 

 

 

 

Rozdział 4. 

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

dóbr kultury współczesnej 
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§ 11.  

Część obszaru objętego planem znajduje się w obrębie stref ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu, w granicach których 

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. 

  

Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 12.  

1. Ustala się, że przestrzeniami publicznymi w granicach obszaru objętego planem są drogi publiczne, 

a także tereny oznaczone symbolami ZP oraz ZP/KDD. 

2. W granicach pozostałych terenów, nie wymienionych w ust. 1, dopuszcza się urządzenie 

przestrzeni publicznych, dla których ustala się:  

1) nakaz zagospodarowania terenu bez barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania, zgodnie z przepisami 

odrębnymi dot. zapewnienia dostępności; 

2) nakaz zapewnienia odpowiedniego oświetlenia przestrzeni; 

3) stosowanie takich materiałów, jak kamień naturalny, drewno lub materiał drewnopodobny, 

szkło, stal, beton, cegła licowa. 

3. W granicach przestrzeni publicznych, poza terenami dróg publicznych, dopuszcza się urządzenia 

rekreacyjne i sportowe oraz place zabaw dla dzieci.  

4. W obrębie przestrzeni publicznych, nakazuje się stosowanie jednolitego, zharmonizowanego  

w formie, materiale i kolorze wyposażenia powtarzalnego, takiego jak np. latarnie, ławki, donice, 

kwietniki, kosze na śmieci, barierki, słupki, stojaki na rowery, itp. 

Rozdział 6. 

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 

§ 13.  

1. Zasady  kształtowania  zabudowy  oraz  wskaźniki  zagospodarowania  terenu  określono  

w  ustaleniach  szczegółowych  niniejszej  uchwały.  

2. Dla budynków zlokalizowanych niezgodnie z wyznaczoną na rysunku planu linią zabudowy 

dopuszcza się przebudowę w granicach wyznaczonych przez obrys ich ścian zewnętrznych,  

z możliwością zachowania dotychczasowych wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3. Dla istniejącej zabudowy posiadającej inny rodzaj dachu niż ustalony w niniejszym planie, zezwala 

się na przebudowę obiektów, z możliwością zachowania dotychczasowego dachu, a także ich 

rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami planu, z zachowaniem geometrii dachu, jak  

w części istniejącej. 

 

Rozdział 7. 

Wymagania w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

§ 14.  

Obszar objęty planem, znajduje się w całości w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP 111 „Subniecka Gdańska”, dla którego ochrony obowiązują dla którego obowiązują zakazy  

i nakazy, wprowadzone przepisami odrębnymi, dotyczącymi granic i zasad ochrony przyrody na ww. 
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obszarze. Należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej narażonej, brakiem naturalnej izolacji 

użytkowego zwierciadła wody, na pionową migrację zanieczyszczeń. 

 

Rozdział 8. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 15. 

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

1) minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych:  

a) na terenach 4-MN, 5-MN, 11-U/MN i 12-U/MN i 13-U(MN): 700m2, 

b) na terenach 2-MN, 3-MN i 6-MN: 800m2, 

c) na terenie 1-MN: 1000m2, 

d) na terenach 9-U, 10-U, 14-UC, 25-KS/U: w liniach rozgraniczających terenu, 

e) na terenach oznaczonych symbolem MW/U: 2000m2; 

2) minimalną szerokość frontu dla nowo wydzielanych działek budowlanych:  

a) na terenach oznaczonych symbolami MN, U/MN, U(MN): 20m, 

b) na pozostałych terenach: 30m lub jak na rysunku planu; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny. 

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

ścieków lub innych tego typu urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych. 

 

Rozdział 9. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 16. 

1. Obszar objęty planem zlokalizowany jest w zasięgu powierzchni ograniczających lotniska 

wojskowego Oksywie, w granicach których obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy do 89m 

nad poziomem morza. 

2. Obszar objęty planem zlokalizowany jest w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody dla 

planowanego lotniska cywilnego Gdynia - Oksywie, w granicach których obowiązują ograniczenia 

wysokości obiektów naturalnych i sztucznych, w tym obiektów budowlanych, wynoszące 89m nad 

poziomem morza. 

3. Odstępstwo od ograniczenia wysokości zabudowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, w tym dla 

inwestycji celu publicznego i łączności publicznej wymaga uzyskania zgody w trybie określonym 

w przepisach odrębnych.  

4. Wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej lub wyższej od 50m nad poziomem terenu, 

przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę, podlegają zgłoszeniu do właściwego organu 

wojskowego.  

§ 17. 

Zgodnie z rysunkiem planu, w granicach objętych planem przebiega napowietrzna linia wysokiego 

napięcia 110kV, dla której wyznaczono pas ograniczeń. Wszelkie działania inwestycyjne w granicach 

tych pasów należy realizować w uzgodnieniu z zarządcą sieci.  

§ 18. 

Zgodnie z rysunkiem planu, w granicach objętych planem przebiega strefa bezpieczeństwa  

od rurociągu paliwowego, dla której obowiązują przepisy odrębne.  
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Rozdział 10. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 19.  

1. Obsługę komunikacyjną obszaru planu ustala się z istniejących i projektowanych w granicach 

planu dróg publicznych klasy lokalnej i klasy dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Obowiązuje zakaz lokalizacji nowych, bezpośrednich zjazdów z dróg publicznych klasy zbiorczej, 

oznaczonych symbolem 01-KDZ i 02-KDZ. 

3. Realizacja inwestycji niedrogowej, wywołującej wzrost natężenia ruchu pojazdów na drogach 

publicznych i pogarszającej warunki ruchu, uwarunkowana jest wyprzedzająca lub równoległą 

budową lub przebudową układu drogowego w zakresie niezbędnym dla jego prawidłowego 

funkcjonowania i zniwelowania skutków realizacji tej inwestycji niedrogowej. Zakres niezbędnych 

inwestycji drogowych, wynikających z realizacji zabudowy w obszarze objętym planem i z nią 

związanych, zostanie określony w momencie przygotowania realizacji tej zabudowy, na podstawie 

analiz prognozowanych warunków ruchu, z uwzględnieniem etapowania i tempa realizacji innych 

inwestycji w ciążącym komunikacyjnie obszarze i ich wpływu na warunki ruchu pojazdów. 

4. Powiązanie komunikacyjne obszaru planu z istniejącym, zewnętrznym układem komunikacyjnym 

zapewniają istniejące drogi publiczne klasy zbiorczej, ulica Derdowskiego, oznaczona na rysunku 

planu symbolem 01-KDZ i ulica Płk. Dąbka, oznaczona na rysunku planu symbolem 02-KDZ oraz 

droga publiczna klasy lokalnej, oznaczona na rysunku planu symbolem 03-KDL, a także drogi 

publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 04-KDD, 06-KDD, 010-

KDD, 012-KDD. 

5. W granicach planu dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych. 

6. W zakresie zapewnienia miejsc parkingowych ustala się: 

1) minimalną liczbę miejsc postojowych w zależności od rodzaju zabudowy:  

a) 2 miejsca na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, 

b) 1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 

c) 1 miejsce postojowe dla samochodów osobowych na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni 

użytkowej lokali usługowych;  

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

3) zapewnienie minimalnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w odniesieniu do ogólnej liczby miejsc postojowych ustalonych zgodnie z pkt. 1: 

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

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

c) 4% ogólnej liczby miejsc jeśli ogólna liczba miejsc postojowych wynosi więcej niż 100; 

4) wymagany wskaźnik miejsc postojowych obowiązuje także dla przebudowy, rozbudowy, 

nadbudowy, a także zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów w obszarze planu, 

która ze względu na swój charakter lub rozmiar może powodować zwiększenie potrzeb 

parkingowych; 

5) miejsca postojowe należy realizować w granicach działki budowlanej lub terenu wydzielonego 

liniami rozgraniczającymi, o ile w ustaleniach szczegółowych nie określono inaczej; 

6) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w garażu podziemnym; 

7) zakaz lokalizacji parkingów i miejsc postojowych na terenach oznaczonych symbolami ZP, IT, 

KZ/ZP. 

 

§ 20.  

Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić przebieg dróg pożarowych, wyznaczonych zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 
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Rozdział 11. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 21.  

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej: 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:  

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

2) wodę dla celów p.poż. w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, należy zapewnić  

z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w hydranty lub z innych źródeł 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) zasilanie energetyczne terenu objętego planem z istniejących i projektowanych w granicach 

planu oraz w jego sąsiedztwie linii elektroenergetycznych; 

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

napięć wyłącznie jako sieci kablowych. 

3. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej lub z systemów grzewczych na 

paliwa charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji z wykorzystaniem urządzeń sprawnych 

technicznie. 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

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

gazyfikacji obszaru; 

2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz dla celów bytowych lub grzewczych z indywidualnych 

źródeł; 

3) należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od sieci gazowej 

na podstawie przepisów odrębnych. 

5. W zakresie odprowadzenia ścieków: do istniejących i projektowanych kolektorów sanitarnych. 

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej. Dopuszcza 

się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do szczelnych zbiorników, zbiorników 

retencyjnych oraz studni chłonnych;  

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

w granicach działki; 

3) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych w celu późniejszego wykorzystania  

do nawodnienia trawników, zieleńców, do prac porządkowych lub celów ppoż.; 

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

oraz przed zaleganiem wód opadowych;  

5) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej; 

7. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: 

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

telekomunikacyjną; 

2) przy opracowaniu projektów budowlanych uwzględnić istniejącą infrastrukturę 

telekomunikacyjną, od której należy zachować odległość zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) linie telekomunikacyjne projektować jako podziemne. 

8. W zakresie gospodarowania odpadami stałymi: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 22.  

1. Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej. 
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2. Nowe sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających dróg. 

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

rozgraniczających dróg, dopuszcza się realizację tych sieci na pozostałych terenach wydzielonych 

liniami rozgraniczającymi z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w sposób 

nieograniczający podstawowego przeznaczenia tych terenów. 

 

DZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe: 

 

§ 23. 

Dla terenu 1-MN (o powierzchni ok. 0,70 ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące 

ustalenia: 

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

usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

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

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 20%; 

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

kondygnacji nadziemnych 0,4;    

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

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 1000m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki budowlanej): 60%; 

8) liczba kondygnacji nadziemnych:  

a) dla budynków mieszkalnych: do 2, w tym poddasze, 

b) dla budynków gospodarczych i garażowych: 1; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych: do 9m, 

b) dla budynków gospodarczych i garażowych: do 6m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m; 

12) wykończenie elewacji oraz geometria i pokrycie dachu: zgodnie z § 8. 

3. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się w całości w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują 

ustalenia zawarte w § 11. 

4. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 19. 

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

ustawy, w wysokości 15%. 

 

§ 24. 

Dla terenów 2-MN (o powierzchni ok. 0,65 ha) i 3-MN (o powierzchni ok. 0,88 ha), oznaczonych na 

rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację 

usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
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3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 25%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,75 w tym dla 

kondygnacji nadziemnych 0,5;    

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

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 800m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki budowlanej): 50%; 

8) liczba kondygnacji nadziemnych:  

a) dla budynków mieszkalnych: do 2, w tym poddasze, 

b) dla budynków gospodarczych i garażowych: 1; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych: do 9m, 

b) dla budynków gospodarczych i garażowych: do 6m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m; 

12) wykończenie elewacji oraz geometria i pokrycie dachu: zgodnie z § 8. 

3. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 19. 

4. Tereny, zgodnie z rysunkiem planu, znajdują się częściowo w granicach stref ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla których obowiązują 

ustalenia zawarte w § 11. 

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

ustawy, w wysokości 15%. 

 

§ 25. 

Dla terenów 4-MN (o powierzchni ok. 0,81 ha), 5-MN (o powierzchni ok. 1,13 ha), oznaczonych na 

rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację 

usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: obowiązująca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

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

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,75 w tym dla 

kondygnacji nadziemnych 0,5;    

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

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 700m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki budowlanej): 50%; 

8) liczba kondygnacji nadziemnych:  

a) dla budynków mieszkalnych: do 2, w tym poddasze, 

b) dla budynków gospodarczych i garażowych: 1; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych: do 9m, 

b) dla budynków gospodarczych i garażowych: do 6m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m; 

12) wykończenie elewacji oraz geometria i pokrycie dachu: zgodnie z § 8. 
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3. Tereny, zgodnie z rysunkiem planu, znajdują się w całości w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują 

ustalenia zawarte w § 11. 

4. Teren 5-MN, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się częściowo w pasie ograniczeń od 

napowietrznej linii elektroenergetycznej, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 17. 

5. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 19. 

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

ustawy, w wysokości 15%. 

§ 26. 

Dla terenu 6-MN (o powierzchni ok. 0,54 ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące 

ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się zabudowę 

wolnostojącą. Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca;  

2) linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 20%; 

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

kondygnacji nadziemnych 0,4; 

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

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 800m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki budowlanej): 60%; 

8) liczba kondygnacji nadziemnych:  

a) dla budynków mieszkalnych: do 2, w tym poddasze, 

b) dla budynków gospodarczych i garażowych: 1; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych: do 9m, 

b) budynków gospodarczych i garażowych: do 6m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m; 

12) wykończenie elewacji oraz geometria i pokrycie dachu: zgodnie z § 8. 

3. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się w całości w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują 

ustalenia zawarte w § 11. 

4. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się częściowo w pasie ograniczeń od napowietrznej 

linii elektroenergetycznej, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 17. 

5. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 19. 

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

ustawy, w wysokości 15%. 

§ 27. 

Dla terenów: 7-MW/U (o powierzchni ok. 5,30 ha), 8-MW/U (o powierzchni ok. 3,20 ha), 

oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (usługi 

wyłącznie w parterach budynków). Dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych. 

Należy zapewnić niezależne wejścia z zewnątrz do lokali usługowych, bez kolizji z lokalami 
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mieszkalnymi. Dopuszcza się lokalizację innej zabudowy funkcjonalnie związanej z osiedlem 

mieszkaniowym. Nakaz lokalizacji placów zabaw dla dzieci na każdym terenie. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

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

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

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 1,5, w tym dla 

kondygnacji nadziemnych 1; 

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

6) minimalna powierzchnia działki: 2000m2; 

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

8) liczba kondygnacji nadziemnych: do 4; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) wysokość zabudowy: do 16m; 

11) wykończenie elewacji oraz geometria i pokrycie dachu: zgodnie z § 8. 

3. W pasie zieleni wysokiej, oznaczonym na rysunku planu, obowiązuje nakaz nasadzeń zieleni 

wysokiej w celu funkcjonalnego i optycznego oddzielenia terenu 8-MW/U od sąsiedniego terenu 

usługowego 14-UC. 

4. Tereny, zgodnie z rysunkiem planu, znajdują się w całości w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują 

ustalenia zawarte w § 11. 

5. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 19. 

Dla terenów 7-MW/U i 8-MW/U dopuszcza się wspólne bilansowanie miejsc postojowych oraz 

dopuszcza się bilansowanie maksymalnie 0,2 miejsca postojowego na lokal mieszkalny  

w granicach terenów 011-KDD i 012-KDD. 

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

ustawy, w wysokości 15%. 

§ 28. 

Dla terenów: 9-U (o powierzchni ok. 0,32 ha), 10-U (o powierzchni ok. 0,23 ha), oznaczonych na 

rysunku planu obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej. Dopuszcza się usługi takie jak np. usługi 

handlu, gastronomii, gabinety lekarskie, kosmetyczne, biura. Dopuszcza się wydzielenie jednego 

lokalu mieszkalnego w budynku usługowym, o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 100m2. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

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

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

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 1,2, w tym dla 

kondygnacji nadziemnych 0,9; 

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

5) minimalna powierzchnia działki: w liniach rozgraniczających; 

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

7) liczba kondygnacji nadziemnych: do 3, w tym poddasze użytkowe; 

8) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

9) wysokość zabudowy: do 12m; 

10) wykończenie elewacji oraz geometria i pokrycie dachu: zgodnie z § 8. 

3. Tereny, zgodnie z rysunkiem planu, znajdują się w całości w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują 

ustalenia zawarte w § 11. 
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4. Tereny, zgodnie z rysunkiem planu, znajdują się częściowo w pasie ograniczeń od napowietrznej 

linii elektroenergetycznej, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 17. 

5. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 19. 

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

ustawy, w wysokości 15%. 

 

§ 29. 

Dla terenów: 11-U/MN (o powierzchni ok. 0,86 ha), 12-U/MN (o powierzchni ok. 2,07 ha), 

oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

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

Dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych. Dopuszcza się wystąpienie 

samodzielnie jednej z ww. funkcji. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza;  

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

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 40%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 1,2, w tym dla 

kondygnacji nadziemnych 1,0; 

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

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 700m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki budowlanej): 30%; 

8) liczba kondygnacji nadziemnych: do 3, w tym poddasze; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) wysokość zabudowy: do 12m; 

11) wykończenie elewacji oraz geometria i pokrycie dachu: zgodnie z § 8. 

3. Teren 12-U/MN, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się częściowo w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują 

ustalenia zawarte w § 11. 

4. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 19. 

Dopuszcza się bilansowanie maksymalnie 0,5 miejsca postojowego na lokal usługowy w granicach 

dróg tj. dla terenu 11-U/MN w granicach terenu 05-KDD, dla terenu 12-U/MN w granicach terenu 

07-KDD, na odcinkach drogi bezpośrednio przyległych do danej działki budowlanej,  

z dopuszczeniem bezpośrednich wjazdów na miejsca postojowe z dróg;  

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

ustawy, w wysokości 15%. 

§ 30. 

Dla terenu 13-U(MN) (o powierzchni ok. 2,43 ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenów: teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza;  

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

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 40%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 1,2, w tym dla 

kondygnacji nadziemnych 1,0; 

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

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 700m2; 
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7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki budowlanej): 30%; 

8) liczba kondygnacji nadziemnych: do 3, w tym poddasze; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

10) wysokość zabudowy: do 12m; 

11) wykończenie elewacji oraz geometria i pokrycie dachu: zgodnie z § 8. 

3. Teren zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się częściowo w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują 

ustalenia zawarte w § 11. 

4. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 19. 

Dopuszcza się bilansowanie maksymalnie 0,5 miejsca postojowego na lokal usługowy w granicach 

drogi na terenie 08-KDD, na odcinku drogi bezpośrednio przyległym do danej działki budowlanej, 

z dopuszczeniem bezpośrednich wjazdów na miejsca postojowe z dróg;  

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

ustawy, w wysokości 15%. 

§ 31. 

Dla terenu 14-UC (o powierzchni ok. 6,83 ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują następujące 

ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Dopuszcza się usługi 

o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2.   

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

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

2) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 50%; 

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy(dla działki budowlanej): 1,5, w tym dla 

kondygnacji nadziemnych 1,0; 

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

5) minimalna powierzchnia działki: 5000m2; 

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki budowlanej): 15%; 

7) liczba kondygnacji nadziemnych: do 3, w tym poddasze; 

8) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 

9) wysokość zabudowy: do 12m; 

10) wykończenie elewacji oraz geometria i pokrycie dachu: zgodnie z § 8. 

3. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się częściowo w pasie ograniczeń od napowietrznej 

linii elektroenergetycznej, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 17. 

4. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 19. 

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

ustawy, w wysokości 15%. 

§ 32.  

Dla terenu 15-ZP (o powierzchni ok. 0,39 ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują następujące 

ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej. Zakazuje się zabudowy kubaturowej.  

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

3. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się częściowo w granicach strefy bezpieczeństwa  

od rurociągu paliwowego, obowiązują ustalenia zawarte w § 17. 

4. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 19. 

5. Obowiązuje zakaz lokalizacji parkingów i miejsc postojowych.  

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

ustawy, w wysokości 0%. 
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§ 33.  

Dla terenów 16-ZP/KDD (o powierzchni ok. 0,02 ha), 17-ZP/KDD (o powierzchni ok. 0,04 ha), 18-

ZP/KDD (o powierzchni ok. 0,01 ha), 19-ZP/KDD (o powierzchni ok. 0,01 ha), 20-ZP/KDD (o 

powierzchni ok. 0,02 ha), 21-ZP/KDD (o powierzchni ok. 0,02 ha), 22-ZP/KDD (o powierzchni ok. 

0,04 ha), 23-ZP/KDD (o powierzchni ok. 0,01 ha), oznaczonych na rysunku planu obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni urządzonej i dróg publicznych klasy dojazdowej. Zakazuje 

się zabudowy kubaturowej. Dopuszcza się samodzielne wystąpienie jednej z ww. funkcji.  

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

3. Tereny 18-ZP/KDD, 19-ZP/KDD, 20-ZP/KDD, 22-ZP/KDD, 23-ZP/KDD, zgodnie z rysunkiem 

planu, znajdują się w całości w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych w ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 11. 

4. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 19. 

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

ustawy, w wysokości 0%. 

§ 34.  

Dla terenu 24-IT (o powierzchni ok. 0,003 ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej. Zakazuje się zabudowy kubaturowej. 

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

3. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się w całości w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują 

ustalenia zawarte w § 11. 

4. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 19. 

5. Obowiązuje zakaz lokalizacji parkingów i miejsc postojowych.  

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

ustawy, w wysokości 0%. 

§ 35.  

Dla terenu 25-KS/U (o powierzchni ok. 0,31ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują 

następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren obsługi komunikacji samochodowej i zabudowy usługowej. Dopuszcza 

się stację paliw oraz usługi z zakresu handlu detalicznego i gastronomii. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

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

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 50%; 

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

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

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

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki budowlanej): 10%; 

8) liczba kondygnacji nadziemnych: 1; 

9) nie dopuszcza się kondygnacji podziemnych; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: 9,5m; 

11) pokrycie elewacji oraz geometria i pokrycie dachu: zgodnie z § 8. 

3. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 19. 

4. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się częściowo w pasie ograniczeń od napowietrznej 

linii elektroenergetycznej, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 17. 
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5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy, w wysokości 15%. 

§ 36.  

Dla terenów: 26-KZ/ZP (o powierzchni ok. 0,06 ha), 27-KZ/ZP (o powierzchni ok. 0,35 ha), 28-

KZ/ZP (o powierzchni ok. 0,32 ha), 29-KZ/ZP (o powierzchni ok. 0,28 ha), 30-KZ/ZP  

(o powierzchni ok. 0,32 ha) i 31-KZ/ZP (o powierzchni ok. 0,29 ha), oznaczonych na rysunku planu 

obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenów: tereny poszerzenia drogi klasy zbiorczej i zieleni urządzonej. Zakazuje się 

zabudowy kubaturowej. Dopuszcza się samodzielne wystąpienie jednej z ww. funkcji.  

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

3. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 19. 

4. Tereny 29-KZ/ZP i 30-KZ/ZP, zgodnie z rysunkiem planu, znajdują się w całości w granicach 

strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 11. 

5. Tereny 27-KZ/ZP, 28-KZ/ZP, 31-KZ/ZP, zgodnie z rysunkiem planu, znajdują się częściowo  

w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, 

dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 11. 

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

ustawy, w wysokości 0%. 

§ 37. 

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

1. Przeznaczenie terenów: tereny dróg publicznych klasy zbiorczej. 

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

3. Tereny, zgodnie z rysunkiem planu, znajdują się częściowo w granicach stref ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla których obowiązują 

ustalenia zawarte w § 11. 

4. Teren 01-KDZ, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się częściowo w pasie ograniczeń  

od napowietrznej linii elektroenergetycznej, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 17. 

5. Teren 01-KDZ, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się częściowo w granicach strefy 

bezpieczeństwa od rurociągu paliwowego, obowiązują ustalenia zawarte w § 18. 

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

ustawy, w wysokości 0%. 

§ 38. 

Dla terenu: 03-KDL, oznaczonego na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej klasy lokalnej. 

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

3. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się w całości w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują 

ustalenia zawarte w § 11. 

4. Należy zapewnić miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

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

ustawy, w wysokości 0%. 

§ 39. 

Dla terenów: 04-KDD, 05-KDD, 06-KDD, 07-KDD, 08-KDD, 09-KDD, 010-KDD, 011-KDD, 012-

KDD, 013-KDD, oznaczonych na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia: 
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1. Przeznaczenie terenów: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 

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

3. Tereny 011-KDD, 012-KDD, 013-KDD, zgodnie z rysunkiem planu, znajdują się w całości  

w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, 

dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 11.  

4. Tereny 07-KDD, 08-KDD, 09-KDD, 010-KDD, zgodnie z rysunkiem planu, znajdują się 

częściowo w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji 

zabytków, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 11. 

5. Teren 013-KDD, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się częściowo w pasie ograniczeń od 

napowietrznej linii elektroenergetycznej, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 17. 

6. Tereny 04-KDD, 05-KDD, zgodnie z rysunkiem planu, znajdują się częściowo w granicach strefy 

bezpieczeństwa od rurociągu paliwowego, obowiązują ustalenia zawarte w § 18. 

7. Należy zapewnić miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy, w wysokości 0%. 

DZIAŁ IV 

Ustalenia końcowe 

§ 40. 

1. W granicach obszaru objętego planem tracą moc: 

1) Uchwała Nr XIV/125/03 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych  

w Pogórzu gm. Kosakowo, w rejonie ulic: Płk. Dąbka, Wiejskiej oraz lotniska; 

2) Uchwała Nr XXXV/72/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew.gr. 195/13 

w Pogórzu gm. Kosakowo; 

3) Uchwała Nr XLVIII/55/06 z dnia 19 października 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr ew.gr. 195/18 w Pogórzu w gminie 

Kosakowo; 

4) Uchwała Nr XXI/50/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr ew. gr. 

194/2,195/15, 195/16, 195/17, 196/5, 196/6 oraz części działki 195/18 w Pogórzu, przy ulicy 

Płk. Dąbka, w gminie Kosakowo.  

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

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo  

 

………………………………………………. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXXI/211/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 maja 2020r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego – etap I 

 

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

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

„upizp”. 

Obszar objęty projektem planu jest zlokalizowany w granicach obowiązujących planów 

miejscowych uchwalonych: 

1) uchwałą Nr XIV/125/03 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 

położonych w Pogórzu gm. Kosakowo, w rejonie ulic: Płk. Dąbka, Wiejskiej oraz 

lotniska; 

2) uchwałą Nr XXXV/72/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew.gr. 

195/13 w Pogórzu gm. Kosakowo;  

3) uchwałą Nr XLVIII/55/06 z dnia 19 października 2006r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr ew.gr. 195/18  

w Pogórzu w gminie Kosakowo; 

4) uchwałą Nr XXI/50/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr ew. gr. 

194/2,195/15, 195/16, 195/17, 196/5, 196/6 oraz części działki 195/18 w Pogórzu, przy 

ulicy Płk. Dąbka, w gminie Kosakowo.  

Ustalenia obowiązujących planów przeznaczają przedmiotowy teren przede wszystkim pod 

zabudowę usług wielkopowierzchniowych (tereny UC, UC/P), zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną (tereny MJ1, MNR, MN), a także zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

(teren MW/U). 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

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

2019 roku przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w granicach terenów o dominującej 

funkcji usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowo-usługowych  

o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, terenów mieszkaniowych i usługowych, 

terenów o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów o dominującej 

funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej o dużej intensywności. Ustalenia projektu planu nie są 

zatem sprzeczne z ustaleniami obowiązującego Studium.  

Głównym celem sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest aktualizacja ustaleń zawartych w obowiązujących planach miejscowych 

oraz uporządkowanie struktur przestrzennych w tej części Gminy, która z uwagi na dogodne 

położenie oraz powstającą infrastrukturę techniczną i drogową jest szczególnie 

predystynowana do dynamicznego rozwoju. Biorąc pod uwagę występujące uwarunkowania 

oraz wymogi zachowania ładu przestrzennego, plan – za pomocą odpowiednich wskaźników - 

kształtuje wytyczne dla nowej zabudowy oraz porządkuje zapisy na terenach już 

zainwestowanych. 
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Procedura sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego prowadzona jest na 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 20 upizp oraz w związku z uchwałą 

nr LI/135/2018 Rady Gminy w Kosakowie, z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego, zmienioną uchwałą  

nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 marca 2020 r. 

Projekt planu został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczną. 

Następnie został przekazany do zaopiniowania i uzgadniania z pozostałymi instytucjami 

zgodnie z art. 17 upizp. W związku z negatywnym uzgodnieniem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków konieczne było ponowienie czynności zmierzających do uzyskania 

pozytywnego uzgodnienia. Pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony projekt został wyłożony 

do publicznego wglądu w terminie od 10 września 2019r. do 8 października 2019r. Dyskusja 

publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się 17 września 2019r.  

w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo. Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu można było składać w terminie do 22 października 2019r. W wyznaczonym terminie 

wypłynęło do planu 61 uwag. Część, z nich, zgodnie z rozstrzygnięciem z dnia 8 listopada 

2019r. Wójt postanowił uwzględnić. W wyniku ww. rozstrzygnięcia konieczne okazało się 

ponowienie etapu wyłożenia planu do publicznego wglądu. Po wprowadzeniu zmian, projekt 

został wyłożony ponownie do publicznego wglądu w terminie od 3 lutego 2020r. do 28 lutego 

2020r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbyła się 18 lutego 

2020r. Uwagi można było składać do 13 marca 2020r. W wyznaczonym terminie do planu 

wypłynęło 25 uwag. Wójt Gminy Kosakowo postanowił uwzględnić jedną z nich, a pozostałe 

odrzucić. Po rozstrzygnięciu uwag przez Wójta, Rada Gminy Kosakowo uchwałą  

nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r., zmieniającą uchwałę nr LI/135/2018 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze w gminie 

Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego, podjęła decyzję o etapowaniu uchwalenia planu.  

W związku z powyższym Wójt Gminy Kosakowo przedłożył do uchwalenia Radzie Gminy 

Kosakowo pierwszy etap przedmiotowego projektu planu. W wyniku podjęcia decyzji  

o etapowaniu, po drugim wyłożeniu planu do publicznego wglądu, dokonano 

przenumerowania terenów znajdujących się w granicach objętych pierwszym etapem:  

- tereny 15-U/MN, 16-U/MN przenumerowano na 11-U/MN, 12-U/MN,  

- teren 17-U(MN) przenumerowano na 13-U(MN), 

- teren 20-UC przenumerowano na 14-UC, 

- teren 23-ZP przenumerowano na 15-ZP, 

- tereny 24-31-ZP/KDD przenumerowano na 16-23-ZP/KDD 

- teren 35-IT przenumerowano na 24-IT, 

- teren 36-KS/U przenumerowano na 25-KS/U, 

- tereny 38-43-KZ/ZP przenumerowano na 26-31-KZ/ZP, 

- tereny 08-011-KDD przenumerowano na 04-07-KDD, 

- tereny 013-015-KDD przenumerowano na 08-010-KDD, 

- tereny 017-019-KDD przenumerowano na 011-013-KDD. 
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Zakres sporządzanego miejscowego planu odpowiada problematyce wyszczególnionej  

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

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

składane w toku prowadzonej procedury planistycznej.  

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

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

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

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

poddany ocenie w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzonej w toku trwania 

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

względem wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Poszczególne ustalenia planu, jak  

i prognoza oddziaływania na środowisko zostały zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego  

w Pucku.  

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 upizp projekt planu uwzględnia walory ekonomiczne 

przestrzeni i zróżnicowanie wartości nieruchomości, czego odzwierciedleniem jest ustalenie 

w planie stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości. Dla terenów należących do 

Gminy oraz dla terenów publicznych ustalono stawkę 0%. 

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

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

pod władaniem prywatnym. Ponadto, przy pracy projektowej uwzględniono część wniosków 

osób prywatnych. 

W celu weryfikacji wpływu ustaleń planu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

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

wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa Państwa, zgodnie z art. 17 pkt. 6 lit. b.  

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 9 upizp w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

należy uwzględnić potrzeby interesu publicznego. Ustalenia planu nie będą miały 

negatywnego wpływu na interes publiczny. 

W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych plan ustala nakaz zagospodarowania 

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

zasad uniwersalnego projektowania, zgodnie z przepisami odrębnymi dot. zapewnienia 

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

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.  

W § 19 oraz § 21 projektu planu zawarte są ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury technicznej. Zapisy projektu regulują kwestię 

zabezpieczenia ludności w wodę, energię elektryczną, energię cieplną, gaz, łącza telefoniczne. 

Ustalenia dotyczą również kwestii odprowadzenia ścieków sanitarnych, technologicznych 

oraz wód opadowych i roztopowych. Wypełniają one wymogi zawarte w art. 1 ust. 2 pkt 10  

i 13 upizp.  

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

przeprowadzona w sposób jawny i przejrzysty z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej. Udział społeczeństwa był zapewniony w zakresie wynikającym  

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

szczególnymi potrzebami.  
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Przy ustalaniu przeznaczenia terenu i zasad jego zagospodarowania wzięto pod uwagę 

dotychczasowe jego przeznaczenie, uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, interes 

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

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

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

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

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kosakowo.  

Uchwalenie przedmiotowego planu uznaje się za korzystne dla gminy. Głównym 

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

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

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

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

wynikały z realizacji jego ustaleń.      
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Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr XXXI/211/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 7 maja 2020 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze  

w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego – etap I. 

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

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) po zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych uwag 

wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

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

Derdowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Rada Gminy Kosakowo 

postanawia rozpatrzeć uwagi w niżej opisany sposób.  

I wyłożenie do publicznego wglądu 

W ramach pierwszego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

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

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które miało miejsce w terminie od 10.09.2019r. 

do 08.10.2019r. na piśmie, w ustalonym terminie tj. do dnia 22.10.2029r., wniesionych zostało 

61 uwag. Wójt Gminy Kosakowo postanowił w pełni uwzględnić 19 uwag, a pozostałe odrzucić 

lub uwzględnić w części. Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta. 

 

1. Treść uwagi: Zapewnienie możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

w granicach terenu oznaczonego symbolem 16-U(MN) [obecnie 12-U/MN], możliwości 

realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w drugiej linii zabudowy w całości 

budynku oraz w pierwszej linii zabudowy na wszystkich kondygnacjach powyżej parteru. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie:  

Zgodnie z obowiązującym Studium nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna może być 

lokalizowana w obrębie Pogórze na terenie wskazanym na rysunku Studium. Tereny lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na rysunku Studium oznaczone są brązowym 

szrafem, określonym jako ”tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej zabudowa 

wielorodzinna o dużej intensywności”. Przedmiotowy teren nie został wskazany w Studium do 

rozwoju funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. W związku z powyższym uwzględnienie 

uwagi skutkowałoby uchwaleniem planu miejscowego naruszającego ustalenia 

obowiązującego studium, co jest niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293). 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

2. Treść uwagi: Likwidacja zapisu §8 ust. 3 o treści: „W granicach jednej działki budowlanej 

przeznaczonej pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się lokalizację tylko 

jednego budynku mieszkalnego” lub ewentualne wprowadzenie zapisu dla konkretnych kart 

terenów, gdzie dopuszczalna jest wyłącznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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Uzasadnienie: Ustalenie zawarte w §8 ust. 3 dotyczy wszystkich terenów, w granicach których 

dopuszczalna jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustalenie ma na celu 

przeciwdziałanie zbyt intensywnemu zabudowywaniu działek przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową lub mieszaną, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa. Brak tego zapisu 

może spowodować, że działki będą dzielone niezgodnie z ustaloną w planie miejscowym 

minimalną powierzchnią działek, poprzez zniesienie współwłasności. Zbyt duże zagęszczenie 

zabudowy i niedostosowany do tego układ komunikacyjny może sprzyjać pojawianiu się 

konfliktów przestrzennych. Powyższe ograniczenie jest jednym ze skuteczniejszych sposobów 

przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

3. Treść uwagi: Likwidacja zapisu §12 ust. 2 o treści: „W granicach pozostałych terenów, nie 

wymienionych w ust. 1, dopuszcza się urządzenie przestrzeni publicznych, dla których ustala 

się:  

1) nakaz zagospodarowania terenu bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych; 

2) nakaz zapewnienia odpowiedniego oświetlenia przestrzeni; 

3) stosowanie takich materiałów, jak kamień naturalny, drewno lub materiał drewnopodobny, 

szkło, stal, beton, cegła licowa. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z ustaleniami planu przez przestrzeń publiczną należy rozumieć teren 

lub część terenu, którego cechą charakterystyczną jest powszechna dostępność, służąca nawiązywaniu 

relacji społecznych. Należy zatem zauważyć, że aby przestrzeń była publiczna musi spełniać 

określone wymagania. W § 12 ust. 1 ustalono, że przestrzeniami publicznymi w granicach 

obszaru objętego planem są drogi publiczne, a także tereny oznaczone symbolami ZP, ZP/WR, 

ZP/KDD i KP. Ustalenie zawarte w §12 ust. 2 ma na celu wyłącznie dopuszczenie urządzenia 

przestrzeni publicznych poza terenami wymienionymi w ust. 1. Dopuszczenie nie ma 

charakteru obligatoryjnego. Wymogi zawarte w przywołanym paragrafie mają prowadzić do 

tworzenia przestrzeni publicznych o wysokiej jakości i dużej dostępności.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy pośrednio terenów, które 

zostały wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

4. Treść uwagi: Doprowadzenie do zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo obszaru oznaczonego jako „granica strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego”. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: W trakcie uzgodnień przedmiotowego projektu planu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Gdańsku, okazało się, że granice stref archeologicznych zawarte 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo są 

już częściowo nieaktualne. Konieczna była zatem ich aktualizacja w projekcie planu na 

podstawie aktualnych danych przekazanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Gdańsku. Był to warunek do uzyskania pozytywnego uzgodnienia Konserwatora.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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5. Treść uwagi: Wykluczenie konieczności realizacji miejsc postojowych dla pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) w planie miejscowym określa 

się obowiązkowo zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 

maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy 

powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 

maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca 

przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. W związku z powyższym uwzględnienie 

uwagi skutkowałoby naruszeniem obowiązujących przepisów. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

6. Treść uwagi: Dopuszczenie na obszarze oznaczonym symbolem 16-U(MN) [obecnie 12-

U/MN] działki pod drogę wewnętrzną oraz zmiana zapisów w zakresie minimalnego udziału 

procentowego powierzchni biologicznie czynnej poprzez dodanie zapisu, że nie dotyczy on 

wydzielonych działek pod drogi wewnętrzne.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Dopuszczenie wydzielenia dróg wewnętrznych bez ich wskazywania na 

rysunku planu było niejednokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć organów nadzorczych. 

Niemniej jednak projekt planu w §9 ust. 3 dopuszcza wydzielanie działek o powierzchni 

mniejszej niż minimalna powierzchnia określona w ustaleniach szczegółowych, w celu 

regulacji granic między sąsiednimi nieruchomościami, poprawę funkcjonowania działek 

sąsiednich, uregulowanie stanów prawnych, poszerzenia dróg, wydzielenia dojść i dojazdów 

do działek budowlanych, co jest zgodne z Prawem Budowlanym. Ponadto, ustalenia 

wskaźników, w tym m.in. wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, dotyczą działek 

budowlanych, nie drogowych. Niemniej jednak, pomimo tego, że uwaga nie została 

uwzględniona, zdecydowano się wprowadzić zapis, że udział procentowy powierzchni 

biologicznie czynnej nie dotyczy działek wydzielonych pod drogi wewnętrzne.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

7. Treść uwagi: Zmiana dla terenu 16-U(MN) [obecnie 12-U/MN] stawki procentowej,  

na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z wysokości 15% 

na 0%. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) w planie miejscowym określa 

się obowiązkowo stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, za wzrost wartości 

nieruchomości spowodowany uchwaleniem albo zmianą planu miejscowego. Stawkę 0% ustala 

się dla terenów będących własnością gminy, terenów infrastrukturalnych i niebudowlanych.  

W innym przypadku wzrost wartości nieruchomości określany jest w operacie szacunkowym 

przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeżeli wzrost nie nastąpił to nie ma znaczenia czy ww. 

stawka ustalona jest na poziomie 1%, 15% czy 30%.  
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Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

8. Treść uwagi: Zmiana maksymalnego parametru intensywności zabudowy dla kart terenu 

15-U(MN), 16-U(MN) i 17-U(MN) [obecnie odpowiednio: 11-U/MN, 12-U/MN i 13-U(MN)] 

- z 1,2 na 1,6, w tym dla kondygnacji nadziemnych  z 1,0 na 1,2. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Celem przedmiotowego projektu planu miejscowego jest stworzenie struktury 

zabudowy wpisującej się w charakter najbliższego otoczenia. Tereny, których dotyczy uwaga, 

zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, którą 

cechuje niska intensywność zabudowy. Parametry dla terenów 15-U(MN), 16-U(MN) i 17-

U(MN) [obecnie odpowiednio: 11-U/MN, 12-U/MN i 13-U(MN)] zostały ustalone  

w nawiązaniu do sąsiedniej zabudowy. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

9. Treść uwagi: Dopuszczenie realizacji zabudowy o funkcji mieszkaniowo-usługowej lub 

usługowo-mieszkalnej na terenie 16-U(MN) [obecnie 12-U/MN] bez rozróżniania na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna może być 

lokalizowana w obrębie Pogórze na terenie wskazanym na rysunku Studium. Tereny lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na rysunku Studium oznaczone są brązowym 

szrafem, określonym jako ”tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej zabudowa 

wielorodzinna o dużej intensywności”. Przedmiotowy teren nie został wskazany w Studium do 

rozwoju funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. W związku z powyższym uwzględnienie 

uwagi skutkowałoby uchwaleniem planu miejscowego naruszającego ustalenia 

obowiązującego studium, co jest niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293). Pomimo tego, że uwaga nie 

została uwzględniona, zdecydowano się wprowadzić zapis umożliwiający realizację zarówno 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jak i usługowej, z dopuszczeniem samodzielnego 

występowania jednej z funkcji oraz bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

10. Treść uwagi: Uwzględnienie drogi publicznej klasy dojazdowej na terenie 020-KDD jako 

drogi dwukierunkowej, w szczególności na odcinku do ulicy Derdowskiego na wysokości stacji 

paliw (teren 35-KS/U – obecnie 25-KS/U). 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projekt planu nie wyklucza możliwości realizacji drogi dwukierunkowej na 

terenie 020-KDD. Zgodnie z §9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). 

odległość pomiędzy skrzyżowaniem drogi klasy Z (01-KDZ) z drogami innych klas poza 

terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 500 m oraz na terenie zabudowy nie mniejsze 

niż 300 m. Dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy 

nie mniejsze niż 250 m, a na terenie zabudowy - nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze 
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klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych 

pod nową zabudowę. W odległości mniejszej niż 150m od terenów 020-KDD oraz 01-KDZ 

zlokalizowane jest skrzyżowanie ul. Derdowskiego z ul. Płk. Dąbka. Stworzenie skrzyżowania 

pomiędzy drogami 020-KDD oraz 01-KDZ spowodowałoby zaburzenie układu 

komunikacyjnego oraz byłoby niezgodne z ww. obowiązującymi przepisami, które jasno 

stanowią, że na drodze klasy Z należy dążyć do ograniczania skrzyżowań.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

11. Treść uwagi: Dopuszczenie na terenie oznaczonym symbolem 18-U/UC realizacji średnich 

i dużych hurtowni. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Ustalenia projektu planu w granicach terenu oznaczonego symbolem 18-U/UC 

nie dopuszczają średnich i dużych hurtowni z uwagi na fakt, że generują one duże potoki ruchu 

transportowego, opartego głównie na pojazdach ciężarowych i dostawczych. Celem projektu 

planu jest zabezpieczenie wydajności układu komunikacyjnego na tym obszarze. Należy 

zwrócić uwagę, że zapisy przedmiotowego dokumentu umożliwiają realizację wnioskowanych 

przedsiębiorstw na terenach 20-P/U oraz 21-P/U, wobec czego wprowadzanie zbliżonej funkcji 

również na teren 18-U/UC jest nieuzasadnione. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

12. Treść uwagi: Nie odniesiono się do uwag zawartych w piśmie nr UD.6724.7.2019.DW  

z dnia 17.04.2019r. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: W nawiązaniu do przedmiotowego pisma, Urząd Gminy Kosakowo wystąpił  

o udostępnienie koncepcji rozbudowy układu drogowego na granicy Gdyni i Kosakowa. Do 

dnia dzisiejszego nie udało się tej koncepcji uzyskać. W tym czasie Urząd Gminy Kosakowo 

zlecił wykonanie swojej koncepcji drogowej zakładającej połączenie ulicy Derdowskiego  

z ulicą Płk. Dąbka. Ta koncepcja został uwzględniona w przedmiotowym projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

13. Treść uwagi: Wyjaśnienie czy planowane linie rozgraniczające poszczególne karty terenu, 

w szczególności przylegające do pasa drogowego ul. Płk. Dąbka, uwzględniają rozbudowę ul. 

Płk. Dąbka do dwóch jezdni i budowę drugiego wiaduktu na torami PKP. Niezbędne jest 

opracowanie koncepcji docelowego układu w celu określenia zajętości terenu pod ul. Płk. 

Dąbka oraz skrzyżowanie z ul. Derdowskiego. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Ustalenia planu uwzględniają rozbudowę ul. Płk. Dąbka na teren 02-KDZ. 

Urząd Gminy Kosakowo wystąpił o udostępnienie koncepcji rozbudowy układu drogowego na 

granicy Gdyni i Kosakowa. Do dnia dzisiejszego nie udało się tej koncepcji uzyskać. W tym 
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czasie Urząd Gminy Kosakowo zlecił wykonanie swojej koncepcji drogowej zakładającej 

połączenie ulicy Derdowskiego z ulicą Płk. Dąbka. Ta koncepcja został uwzględniona  

w przedmiotowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

14. Treść uwagi: Korekta założeń planistycznych, uwzględniająca możliwość docelowego 

poprowadzenia kolei aglomeracyjnej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Ustalenia planu zabezpieczają rezerwę pod rozwój kolei aglomeracyjnej  

w granicach terenu 020-KDD, a także 36-KP, na którym dopuszczono lokalizację parkingu 

kubaturowego, mogącego obsłużyć między innymi użytkowników planowanej kolei. Z uwagi 

na brak koncepcji przebiegu projektowanej kolei metropolitalnej nie ma możliwości 

precyzyjnego określenia obszaru przeznaczonego pod jej rozwój.  W sprawie wskazania rezerw 

terenu pod budowę kolei zwracano się do PKP na etapie sporządzania projektu planu oraz na 

etapie uzgadniania.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

15. Treść uwagi: Dopuszczenie na terenie 18-U/UC realizacji zabudowy mieszkaniowo-

usługowej w budynkach wielorodzinnych. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującym Studium nowa zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna może być lokalizowana w obrębie Pogórze na terenie wskazanym na rysunku 

Studium. Tereny lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na rysunku Studium 

oznaczone są brązowym szrafem, określonym jako ”tereny o dominującej funkcji 

mieszkaniowej zabudowa wielorodzinna o dużej intensywności”. Przedmiotowy teren nie 

został wskazany w Studium do rozwoju funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. W związku  

z powyższym uwzględnienie uwagi skutkowałoby uchwaleniem planu miejscowego 

naruszającego ustalenia obowiązującego studium, co jest niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy  

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

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

16. Treść uwagi: Zmiana dla terenu 18-U/UC stawki procentowej, na podstawie której ustala 

się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z wysokości 15% na 0%. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) w planie miejscowym określa 

się obowiązkowo stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, za wzrost wartości 

nieruchomości spowodowany uchwaleniem albo zmianą planu miejscowego. Stawkę 0% ustala 

się dla terenów będących własnością gminy, terenów infrastrukturalnych i niebudowlanych.  

W innym przypadku wzrost wartości nieruchomości powinien być określany  w operacie 
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szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeżeli wzrost nie nastąpił to nie ma znaczenia 

czy ww. stawka ustalona jest na poziomie 1%, 15% czy 30%. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

17. Treść uwagi: Korekta przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 18-U/UC  

i zlokalizowanie jej w odległości 6m od linii rozgraniczających dróg. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projekt planu przewiduje na każdym z terenów po wschodniej stronie ul. 

Derdowskiego ustalenie jednolitej nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 8m. Zgodnie 

z ustaleniami planu, w najbliższym sąsiedztwie przedmiotowego terenu, dopuszczono wysokie 

wskaźniki zabudowy, wpływające tym samym na wysoką intensywność zagospodarowania 

działek. Linia zabudowy w odległości 8m pozwoli zachować odpowiednią odległość zabudowy 

od drogi, biorąc pod uwagę rodzaj i funkcję tej zabudowy oraz kategorię drogi.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

18. Treść uwagi: Korekta przebiegu drogi 020-KDD w taki sposób, aby przylegała do 

północnej granicy działki nr 208/10, obręb Pogórze. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: W związku z innymi uwagami wniesionymi do projektu planu, 

przeprojektowano układ komunikacyjny na przedmiotowym obszarze.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

19. Treść uwagi: Wprowadzenie definicji zabudowy wolnostojącej.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) poprzez budynek mieszkalny jednorodzinny należy 

rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 

grupowej. Definicja zabudowy wolnostojącej wynika zatem z ww. obowiązujących przepisów. 

Pomimo tego, że uwaga nie została uwzględniona, zdecydowano usunąć ustalenie formy 

zabudowy na terenach produkcyjno-usługowych oraz usługowych. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

20. Treść uwagi: Wykluczenie terenów oznaczonych symbolami 31-ZP/WR i 33-ZP/WR.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Na potrzeby projektu planu wykonana została analiza drogowa wraz  

z koncepcją odwodnienia terenu, z którą można się zapoznać w tut. urzędzie. W wyniku tego 

opracowania wskazano tereny, które powinny zostać przeznaczone pod budowę zbiorników 
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retencyjnych. Realizacja tego przedsięwzięcia na wskazanych obszarach pozwoli zabezpieczyć 

potrzeby z zakresu gospodarowania wodami, przyczyniając się do poprawy efektywności 

wykorzystania przedmiotowego obszaru.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

21. Treść uwagi: Dopuszczenie na terenach P/U oraz na terenie 18-U/UC sytuowania 

budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Charakter zabudowy, dopuszczone gabaryty obiektów oraz powierzchnia 

terenów jak i minimalna powierzchnia działek nie uzasadniają dopuszczenia zabudowy na 

granicy działek.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

22. Treść uwagi: Wskazanie terenu 31-ZP/WR jako sugerowaną lokalizację zbiornika 

retencyjnego. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Na potrzeby projektu planu wykonana została analiza drogowa wraz  

z koncepcją odwodnienia terenu, z którą można się zapoznać w tut. urzędzie. W wyniku tego 

opracowania wskazano tereny, które powinny zostać przeznaczone pod budowę zbiorników 

retencyjnych, niezbędnych do gromadzenia wód opadowych z terenów dróg publicznych. 

Realizacja tego przedsięwzięcia na wskazanych obszarach ma na celu zabezpieczyć potrzeby  

z zakresu gospodarowania wodami, przyczyniając się do poprawy efektywności wykorzystania 

przedmiotowego obszaru. W związku z tym zasadne jest przeznaczenie tego terenu pod budowę 

zbiornika retencyjnego w formie obligatoryjnego ustalenia, a nie jedynie dopuszczenia.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

23. Treść uwagi: Wykluczenie z przestrzeni publicznych terenów oznaczonych symbolami 

ZP/WR i KP. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Tereny oznaczone symbolami ZP/WR przeznaczone są pod tereny zieleni 

urządzonej i zbiorników retencyjnych. Obowiązuje na nich zakaz realizacji zabudowy 

kubaturowej oraz nakaz lokalizacji zbiorników retencyjnych. Teren oznaczony symbolem 36-

KP przeznaczony jest pod teren ogólnodostępnego parkingu. Wyżej wskazane tereny, zgodnie 

z ustaleniami planu, oprócz zadań typowo technicznych, mają także na celu zapewnienie 

przyszłym użytkownikom stworzenia obszarów przeznaczonych do aktywnego spędzania 

czasu wolnego, rekreacji lub wypoczynku. Takie ustalenie zabezpiecza podstawowe potrzeby 

ludności w tym zakresie.  



9 
 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

24. Treść uwagi: Zmiana w §12 ust. 2 sformułowania „przestrzeni publicznych” na 

„przestrzeni wspólnych”. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z ustaleniami planu poprzez sformułowanie „przestrzeń publiczna”  

należy rozumieć teren lub część terenu, którego cechą charakterystyczną jest powszechna 

dostępność, służąca nawiązywaniu relacji społecznych. Stworzenie takich przestrzeni, 

niezależnie od tego jak zostaną nazwane, ma konkretnie zdefiniowany cel, który pozwoli 

realizować przyszłym użytkownikom potrzeby z zakresu aktywnego spędzania czasu wolnego, 

rekreacji lub wypoczynku. Sformułowanie „przestrzeni publicznych” wyraźnie wskazuje na 

fakt, iż ma być to teren ogólnodostępny dla każdego. W związku z powyższym uwagę uznaje 

się za niezasadną.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

25. Treść uwagi: Zmiana w zakresie warunków scalania i podziału działek budowlanych 

minimalnej powierzchni dla nowo wydzielonych działek budowlanych na terenach 11-U, 12-

U, 13-U, 14-U na 1500m2, a na terenie 18-U/UC na 1000m2. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z założeniami planu, wskazane w uwadze tereny mają stanowić 

jednolitą strukturę zabudowy, stwarzając przy tym możliwość do realizacji kompleksowych 

obszarów funkcjonalnych – zabudowy usługowej. Ustalona powierzchnia działek jest 

dostosowana do funkcji jaką mają pełnić te tereny. Umożliwienie podziału nieruchomości na 

małe działki budowlane będzie sprzeczne z założeniami projektowanego planu i doprowadzi 

do powstania zbyt dużego rozdrobnienia nieruchomości, co będzie niekorzystne dla 

funkcjonowania całego obszaru, jak również obszarów mieszkaniowych zlokalizowanych po 

drugiej stronie ulicy Derdowskiego.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

26. Treść uwagi: Dopuszczenie dowolnej szerokości frontu działek na terenach P/U oraz U/UC 

w zakresie warunków scalania i podziału działek budowlanych. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Z uwagi na przeznaczenie terenów objętych uwagą pod zabudowę produkcyjno-

usługową i usługową, a także biorąc pod uwagę założenia planu, które mają na celu 

doprowadzenie do kompleksowego zagospodarowania przedmiotowych terenów, ustalona 

minimalna szerokość frontu działek o wartości 30m jest odpowiednia jak na tego rodzaju 

funkcje. Ponadto, należy zauważyć, że ww. ustalenia dotyczą wyłącznie scalania i podziału 

nieruchomości, które są przeprowadzane w innej procedurze aniżeli sam podział działek.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  
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Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

27. Treść uwagi: Wykreślenie zapisu „(…) za wyjątkiem terenu 33-ZP/WR, dla którego 

obsługę komunikacyjną ustala się z terenu 36-KP” (§19 ust. 1). 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Ustalenie będące przedmiotem uwagi ma na celu zapewnienie dostępu do drogi 

publicznej dla terenu 33-ZP/WR, wobec czego uwaga jest niezasadna. Pomimo tego, że uwaga 

nie została uwzględniona, zdecydowano się przeprojektować układ komunikacyjny na tym 

obszarze. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

28. Treść uwagi: Zamiana zapisu §19 ust. 3 z „Realizacja inwestycji niedrogowej, wywołującej 

wzrost natężenia ruchu pojazdów na drogach publicznych i pogarszającej warunki ruchu, 

uwarunkowana jest wyprzedzająca lub równoległą budową lub przebudową układu drogowego 

w zakresie niezbędnym dla jego prawidłowego funkcjonowania i zniwelowania skutków 

realizacji tej inwestycji niedrogowej. (…)” na zapis: „Realizacja inwestycji niedrogowej, 

wywołującej konieczność budowy lub przebudowy drogi o klasie lokalnej lub dojazdowej na 

terenie planu, uwarunkowana jest wyprzedzająca lub równoległą budową lub przebudową 

układu drogowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania inwestycji 

niedrogowej. (…)” 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Nie ma uzasadnienia do ograniczania przedmiotowego zapisu do wybranej 

kategorii dróg. Wymogi zawarte w przytoczonym ustaleniu wynikają z ustawy o drogach 

publicznych i dotyczą wszystkich dróg publicznych.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

29. Treść uwagi: Wprowadzenie w § 19 zapisu „opis parametru ulic klasy dojazdowej oraz 

lokalnej, w tym szerokość jezdni oraz wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania zgodnie 

z wymogiem rozdziału 10 §19 ust. 3.” 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: zapisy rozdziału 10 §19 ust. 3 nie dotyczą szerokości projektowanych dróg,  

a dodatkowych inwestycji na drogach istniejących. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

30. Treść uwagi: Zmiana zapisu §29 na: 

„Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej. Dopuszcza się usługi handlu 

detalicznego i małe hurtownie, usługi gastronomii, usługi hotelarskie, biura, gabinety lekarskie 

i kosmetyczne, usługi kultury i oświaty, usługi publiczne, usługi związane ze sportem  

i rekreacją 

- maksymalna powierzchnia zabudowy: 45% 

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 1500m2 
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- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 30% 

- maksymalna wysokość zabudowy: 14m.”  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie zmiany 

parametrów zabudowy.  

Uzasadnienie: Projekt planu, na terenach 11-U, 12-U, 13-U, będących przedmiotem uwagi  

przewiduje maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 35%, minimalną powierzchnie 

nowo wydzielonej działki 3000m2, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie 

czynnej 40%, maksymalną wysokość zabudowy 12m. Zgodnie z założeniami planu, wskazane 

w uwadze tereny mają stanowić jednolitą strukturę zabudowy, stwarzając przy tym możliwość 

do realizacji kompleksowych obszarów funkcjonalnych, atrakcyjnych z punktu widzenia ładu 

przestrzennego. Wprowadzenie na te tereny zbyt intensywnej zabudowy, przy małym udziale 

powierzchni biologiczne czynnej oraz podział nieruchomości na stosunkowo małe działki 

budowlane będzie sprzeczne z założeniami projektowanego planu, doprowadzi do degradacji 

otoczenia i przyczyni się do stworzenia chaosu funkcjonalno-przestrzennego.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

31. Treść uwagi: Zmiana zapisu §30 na: 

„Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej. Dopuszcza się usługi handlu 

detalicznego i małe hurtownie, usługi gastronomii, usługi hotelarskie, biura, gabinety lekarskie 

i kosmetyczne, usługi kultury i oświaty, usługi publiczne, usługi związane ze sportem  

i rekreacją 

- maksymalna powierzchnia zabudowy: 45% 

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 2000m2 

- maksymalna wysokość zabudowy: 16m.”  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie zmiany 

parametrów zabudowy.  

Uzasadnienie: Projekt planu, na terenie 14-U, będącym przedmiotem uwagi przewiduje 

maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 35%, minimalną powierzchnie nowo 

wydzielonej działki 3000m2, maksymalną wysokość zabudowy 14m. Zgodnie z założeniami 

planu, wskazane w uwadze tereny mają stanowić jednolitą strukturę zabudowy, stwarzając przy 

tym możliwość do realizacji kompleksowych obszarów funkcjonalnych, atrakcyjnych z punktu 

widzenia ładu przestrzennego. Wprowadzenie na te tereny zbyt intensywnej zabudowy, przy 

małym udziale powierzchni biologiczne czynnej oraz podział nieruchomości na stosunkowo 

małe działki budowlane będzie sprzeczne z założeniami projektowanego planu, doprowadzi do 

degradacji otoczenia i przyczyni się do stworzenia chaosu funkcjonalno-przestrzennego. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

32. Treść uwagi: Zmiana parametrów zabudowy ustalonych w §32 dla terenu 18-U/UC na: 

„- maksymalna powierzchnia zabudowy: 50%  
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- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,7, w tym dla kondygnacji nadziemnych 

2,0 (osoba składająca uwagę omyłkowo odniosła się do „kondygnacji podziemnych”, co 

wynika wprost z wielkości wskaźników, o które wnioskuje), 

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 1000m2 

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%  

- maksymalna wysokość zabudowy: 16m.”  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga częściowo nieuwzględniona w zakresie 

wybranych parametrów zabudowy. 

Uzasadnienie: Projekt planu, na terenie 18-U/UC, będącym przedmiotem uwagi przewiduje 

maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 45%, maksymalny wskaźnik intensywności 

zabudowy 2,5, w tym dla kondygnacji naziemnych 1,8, minimalną powierzchnię nowo 

wydzielonej działki 2000m2, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej 

30%, maksymalną wysokość zabudowy 14m. Zgodnie z założeniami planu, wskazane  

w uwadze tereny mają stanowić jednolitą strukturę zabudowy, stwarzając przy tym możliwość 

do realizacji kompleksowych obszarów funkcjonalnych, atrakcyjnych z punktu widzenia ładu 

przestrzennego. Wprowadzenie na te tereny zbyt intensywnej zabudowy, przy małym udziale 

powierzchni biologiczne czynnej oraz podział nieruchomości na stosunkowo małe działki 

budowlane będzie sprzeczne z założeniami projektowanego planu, doprowadzi do degradacji 

otoczenia i przyczyni się do stworzenia chaosu funkcjonalno-przestrzennego. Nie może być 

więc zgody na zmniejszenie min. powierzchni działki z 2000m2 na 1000m2. Wysokość 

zabudowy, na tle otoczenia, również jest wystarczająca, w szczególności, że plan dla tego 

właśnie terenu dopuszcza powstanie dominanty architektonicznej do 20m wysokości.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

33. Treść uwagi: Zmiana parametrów zabudowy ustalonych w §34 dla terenów 20-P/U oraz 

21-P/U na: 

„- maksymalna powierzchnia zabudowy: 50%  

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 25%  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga częściowo nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projekt planu, na terenach 20-P/U oraz 21-P/U, będących przedmiotem uwagi  

przewiduje maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 40%, minimalny udział procentowy 

powierzchni biologicznie czynnej 30%. Zgodnie z założeniami planu, wskazane w uwadze 

tereny mają stanowić jednolitą strukturę zabudowy, stwarzając przy tym możliwość  

do realizacji kompleksowych obszarów funkcjonalnych, atrakcyjnych z punktu widzenia ładu 

przestrzennego. Wprowadzenie na te tereny zbyt intensywnej zabudowy, przy małym udziale 

powierzchni biologiczne czynnej oraz podział nieruchomości na stosunkowo małe działki 

budowlane będzie sprzeczne z założeniami projektowanego planu, wpłynie negatywnie  

na postrzeganie przestrzeni i przyczyni się do stworzenia chaosu funkcjonalno-przestrzennego. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 
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34. Treść uwagi: Usunięcie terenu 31-ZP/WR i włączenie go do terenu 20-P/U oraz usunięcie 

terenu 33-ZP/WR i włączenie go do terenu 18-U/UC. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Na potrzeby projektu planu wykonana została analiza drogowa wraz  

z koncepcją odwodnienia terenu, z którą można się zapoznać w tut. urzędzie. W wyniku tego 

opracowania wskazano tereny, które powinny zostać przeznaczone pod budowę zbiorników 

retencyjnych. Realizacja tego przedsięwzięcia na wskazanych obszarach ma na celu 

zabezpieczyć potrzeby z zakresu gospodarowania wodami, przyczyniając się do poprawy 

efektywności wykorzystania przedmiotowego obszaru. W związku z tym zasadne jest 

przeznaczenie tego terenu pod budowę zbiornika retencyjnego w formie obligatoryjnego 

ustalenia. Zbiornik 33-ZP/WR [obecnie 34-ZP/WR] został przesunięty.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

35. Treść uwagi: Przeniesienie terenu 36-KP na tereny gminne sąsiadujące z terenami 

prywatnymi, zajętymi pod tę funkcję. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: W wyniku przeznaczenia znacznych obszarów pod funkcje generujące ruch 

transportowy, a także planowanego rozwoju kolei metropolitalnej w bliskim sąsiedztwie,  

za zasadną uznaje się budowę parkingu, umożliwiającego sprawną obsługę komunikacyjną. 

Przy wyborze lokalizacji kierowano się przede wszystkim potencjałem terenu pod 

wykorzystanie na miejsca postojowe. Pomimo tego, że uwaga nie została uwzględniona, 

zdecydowano się dokonać korekty w założeniach i przeprojektowano układ komunikacyjny  

w sąsiedztwie.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

36. Treść uwagi: Weryfikacja układu komunikacyjnego obsługującego tereny 18-U/UC, 21-

P/U oraz terenu 14-U, włącznie z podłączeniem do terenów do ulicy 01-KDZ poprzez 05-KDL 

(skrzyżowanie z 017-KDD – obecnie 011-KDD). 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: uwaga zakłada redukcję skrzyżowań z ulicą Derdowskiego. Obszar 

zlokalizowany po wschodniej stronie ulicy Derdowskiego obejmuje powierzchnię ponad 50ha. 

Ze względu na funkcję poszczególnych terenów na tym obszarze, które generować będą duży 

ruch, w tym ruch samochodów ciężarowych oraz dopuszczone gabaryty obiektów 

budowlanych, ograniczenie połączeń z ulicą Derdowskiego nie jest możliwe.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 
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37. Treść uwagi: Dokonanie zmian w planie, które uniemożliwiałyby przejazd pomiędzy 

ulicami Derdowskiego oraz Herberta, za pomocą drogi publicznej klasy dojazdowej 09-KDD 

[obecnie 06-KDD]. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Skrzyżowanie ul. Herberta z ul. Derdowskiego zakładane było już w planie 

miejscowym działek nr 35 i 36 i części działek nr 31 i 37, uchwalonym Uchwałą nr X/69/97 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 25.09.1997r. Utrzymanie tego rozwiązania zaproponowano  

w planie miejscowym dla nieruchomości położonych w Pogórzu w rejonie ulicy Dąbka, ulicy 

Wiejskiej oraz lotniska w Pogórzu, uchwalonym Uchwałą nr XIV/125/03 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 30.12.2003r. Nie jest to więc nowe rozwiązanie, a kontynuacja ustaleń 

obowiązujących od 1996 roku. Ocena rozwiązań komunikacyjnych nie może odbywać się 

wyłącznie w odniesieniu do ustaleń przedmiotowego projektu planu. Projektowane w planie 

rozwiązania muszą uwzględniać istniejący i projektowany w innych planach układ 

komunikacyjny – w tym przypadku istniejące skrzyżowania z ulicą Derdowskiego i przepisy 

§9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). Zgodnie z nimi odległości pomiędzy 

skrzyżowaniem drogi klasy Z (01-KDZ) z drogami innych klas poza terenem zabudowy nie 

powinny być mniejsze niż 500 m oraz na terenie zabudowy nie mniejsze niż 300 m. Dopuszcza 

się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 250 

m, a 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. 

Oznacza to, że nie ma możliwości zastąpienia skrzyżowania ulic Herberta i Derdowskiego, 

skrzyżowaniem ulic Miłosza i Derdowskiego, ponieważ ulica Miłosza jest w zbyt małej 

odległości od kolejnego skrzyżowania zaprojektowanego na północ od ulicy Miłosza. Z kolei 

rezygnacja ze skrzyżowania z ulicą Herberta przy jednoczesnym braku realizacji skrzyżowania 

z ulicą Miłosza doprowadziłaby do sytuacji, w której cały ruch z terenów mieszkaniowych 

zlokalizowanych pomiędzy ulicami Derdowskiego i Wiejską przeniósłby się na ulicę Wiejską, 

a to z kolei podważałoby sens budowy ulicy Derdowskiego, która miała przejąć część ruchu  

z ulicy Wiejskiej. Należy podkreślić, że równocześnie do prac projektowych nad niniejszym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlecona została koncepcja powiązania 

ulicy Derdowskiego z ulicą Płk. Dąbka, która miała na celu znalezienie optymalnego, z punktu 

widzenia inżynierii ruchu rozwiązania, które usprawni wyjazd z Kosakowa w kierunku Gdyni. 

W przedmiotowej koncepcji uwzględniono oczywiście sposób zagospodarowania terenów 

wokół ulicy Derdowskiego ustalony w omawianym projekcie planu. Przyjęte rozwiązania 

komunikacyjne mają za zadanie usprawnienie połączenia z Gdynia w taki sposób, aby cały ruch 

z terenów usługowo produkcyjnych, planowanych po wschodniej stronie ulicy Derdowskiego 

odbywał się właśnie ulicą Derdowskiego, w kierunku Gdyni. Jednocześnie przyjęto takie 

parametry dróg po zachodniej stronie ulicy Derdowskiego, aby nie tworzyć zachęty do 

korzystania z alternatywnych rozwiązań, szczególnie w przypadku samochodów ciężarowych. 

Przyjęte w planie rozwiązania komunikacyjne są optymalne zarówno ze względu na planowane 

i istniejące zagospodarowanie po obu stronach ulicy Derdowskiego jak i ze względu na 

obowiązujące przepisy. Za pozostawieniem obecnego rozwiązania wnioskowała również 

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Z opinią Komisji można zapoznać się w tut. 

Urzędzie Gminy.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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38. Treść uwagi: Określenie dostępności drogowej w poszczególnych kartach terenu. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Dostępność drogowa poszczególnych terenów wynika z ustaleń ogólnych, które 

powiązane są z rysunkiem planu. Takie rozwiązanie jest czytelne i pozwala uniknąć błędów na 

etapie sporządzania planu. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

39. Treść uwagi: Obniżenie wskaźnika wymaganych miejsc postojowych dla lokali 

mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z 1,5 do 1,4. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Ustalenia projektowanego planu mają na celu zabezpieczyć potrzeby przyszłych 

użytkowników przestrzeni oraz zapewnić właściwą obsługę komunikacyjną przedmiotowego 

obszaru, w tym również w zakresie miejsc postojowych. Obniżenie wskaźnika wymaganych 

miejsc postojowych jest sprzeczne z założeniami przedmiotowego dokumentu. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

40. Treść uwagi: Zmiana przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami 15-U(MN), 16-

U(MN) [ obecnie odpowiednio: 11-U/MN, 12-U/MN] na zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną (w typie małych domów mieszkalnych do 9 mieszkań) z dopuszczeniem usług 

w parterach, bez określania proporcji ustalonych funkcji. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującym Studium nowa zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna może być lokalizowana w obrębie Pogórze na terenie wskazanym na rysunku 

Studium. Tereny lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na rysunku Studium 

oznaczone są brązowym szrafem, określonym jako ”tereny o dominującej funkcji 

mieszkaniowej zabudowa wielorodzinna o dużej intensywności”. Przedmiotowy teren nie 

został wskazany w Studium do rozwoju funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. W związku  

z powyższym uwzględnienie uwagi skutkowałoby uchwaleniem planu miejscowego 

naruszającego ustalenia obowiązującego studium, co jest niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy  

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

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

41. Treść uwagi: Zmiana na terenach oznaczonych symbolami 15-U(MN), 16-U(MN) – 

[obecnie odpowiednio: 11-U/MN, 12-U/MN] minimalnej powierzchni działki z 1000m2 na 

100m2 na 1 mieszkanie. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Nieuzasadnione jest ustalanie powierzchni działki w stosunku do liczby 

mieszkań. Wartość minimalnej powierzchni działki musi być ustalona w planie w sposób 

jednoznaczny, co wynika z Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 20 czerwca 2002r.  

w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". Wprowadzenie takiego ustalenia skutkowałoby 

rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

42. Treść uwagi: Dopuszczenie dachów płaskich w granicach terenów oznaczonych 

symbolami 15-U(MN), 16-U(MN) [obecnie odpowiednio: 11-U/MN, 12-U/MN] dowolnych 
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form zabudowy, możliwości sytuowania miejsc postojowych o nawierzchni rozbieralnej  

w strefie rurociągu paliwowego na terenie zielonym utwardzonym, przepuszczalnym. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga częściowo nieuwzględniona w zakresie 

dopuszczenia lokalizacji miejsc postojowych w strefie rurociągu paliwowego oraz  

w zakresie dopuszczenia dachów płaskich na wybranych terenach. 

Uzasadnienie: Na terenach, będących przedmiotem uwagi, ustalono dachy dwuspadowe 

symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 20-45 stopni. W budynkach usługowych 

dopuszczono dachy płaskie. Takie zapisy wprowadzono w oparciu o analizę zlokalizowanej  

w sąsiedztwie zabudowy, mając na celu zachowanie ładu przestrzennego. W zakresie miejsc 

postojowych ustalono, że należy je lokalizować w granicach swojej nieruchomości. Dodatkowo 

dla wybranych terenów, w tym tych wskazanych w uwadze, dopuszczono bilansowanie miejsc 

postojowych w graniach dróg. Ze względów bezpieczeństwa oraz prawidłowego 

funkcjonowania rurociągu paliwowego nie ma możliwości lokalizacji miejsc postojowych  

w jego strefie. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.  

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.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga częściowo nieuwzględniona. 

 

II wyłożenie do publicznego wglądu 

W ramach drugiego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, które miało miejsce w terminie od dnia 03.02.2020r. do dnia 

28.02.2020r. na piśmie, w ustalonym terminie tj. do dnia 13.03.2020r., wniesionych zostało 25 

uwag. Wójt Gminy Kosakowo postanowił uwzględnić jedną z nich, a pozostałe odrzucić. Rada 

Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta. Ponadto, Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020  

z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję o etapowaniu uchwalenia planu. Część terenów, 

których dotyczą przedmiotowe uwagi zostały wyłączone z pierwszego etapu uchwalania 

niniejszego dokumentu. 

 

1. Treść uwagi: Zmiana ustalenia § 10 pkt 3 z „nakaz lokalizacji zbiorników retencyjnych  

w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym ZP/WR” na 

„dopuszcza się lokalizację zbiorników retencyjnych w granicach terenów oznaczonych  

na rysunku planu symbolem literowym ZP/WR.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Na potrzeby projektu planu wykonana została analiza drogowa wraz  

z koncepcją odwodnienia terenu. W wyniku tego opracowania wskazano tereny, które powinny 

zostać przeznaczone pod budowę zbiorników retencyjnych. W oparciu o tę analizę wyznaczono 

w przedmiotowym planie tereny ZP/WR. Zgodnie z ustaleniami projektu planu,  

na przedmiotowym obszarze pojawi się bardzo duża powierzchnia utwardzona, która nie będzie 

przepuszczała wody. Budowa zbiorników retencyjnych pozwoli zabezpieczyć tereny 

zlokalizowane w granicach planu przed zalaniem. Przyczyni się również do lepszego 

gospodarowania wodami, poprzez ich zatrzymanie w danym miejscu i spowolnienie odpływu. 

Ma to duże znaczenie dla poprawy bilansu wodnego w danej zlewni i ograniczenia 

negatywnych skutków suszy. W związku z powyższym zasadne jest przeznaczenie wskazanych 
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terenów pod budowę zbiornika retencyjnego w formie obligatoryjnego ustalenia, a nie jedynie 

dopuszczenia.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

2. Treść uwagi: Wykluczenie z przestrzeni publicznych terenów oznaczonych symbolami 

ZP/WR i KP (§12 ust. 1). 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: W studium wyznacza się „obszary przestrzeni publicznej”. W projekcie planu 

wskazano, które tereny stanowią przestrzenie publiczne. Definicja przestrzeni publicznej 

podana została w słowniku projektu planu w § 5. Funkcja jaką mają pełnić tereny ZP/WR – tj. 

tereny zieleni urządzonej i zbiorników retencyjnych oraz teren KP – tj. teren parkingu (tzw. 

park & ride), przeznaczonego do obsługi podróżnych korzystających w przyszłości  

z publicznego transportu kolejowego, wskazuje na publiczny charakter tych terenów.  

W związku z powyższym zostały one zakwalifikowane w projekcie planu jako ogólnodostępne 

przestrzenie publiczne. Tylko taki ogólnodostępny charakter zapewni prawidłowe 

funkcjonowanie tych terenów.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

3. Treść uwagi: Likwidacja zapisu §12 ust. 2 o treści: „W granicach pozostałych terenów, nie 

wymienionych w ust. 1, dopuszcza się urządzenie przestrzeni publicznych, dla których ustala 

się:  

1) nakaz zagospodarowania terenu bez barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania, zgodnie z przepisami 

odrębnymi dot. zapewnienia dostępności; 

2) nakaz zapewnienia odpowiedniego oświetlenia przestrzeni; 

3) stosowanie takich materiałów, jak kamień naturalny, drewno lub materiał drewnopodobny, 

szkło, stal, beton, cegła licowa. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z ustaleniami planu przez przestrzeń publiczną należy rozumieć teren 

lub część terenu, którego cechą charakterystyczną jest powszechna dostępność, służąca 

nawiązywaniu relacji społecznych. Należy zatem zauważyć, że aby przestrzeń była publiczna 

musi spełniać określone wymagania. W § 12 ust. 1 ustalono, że przestrzeniami publicznymi w 

granicach obszaru objętego planem są drogi publiczne, a także tereny oznaczone symbolami 

ZP, ZP/WR, ZP/KDD i KP. Ustalenie zawarte w §12 ust. 2 ma na celu wyłącznie dopuszczenie 

urządzenia przestrzeni publicznych poza terenami wymienionymi w ust. 1. Dopuszczenie nie 

ma charakteru obligatoryjnego. Wymogi zawarte w przywołanym paragrafie mają prowadzić 

do tworzenia przestrzeni publicznych o wysokiej jakości i dużej dostępności.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  
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Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy pośrednio terenów, które 

zostały wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

4. Treść uwagi: Zmiana ustalenia dot. terenów 32-ZP/WR, 33-ZP/WR oraz 34-ZP/WR  

z nakazu lokalizacji zbiorników retencyjnych na dopuszczenie lokalizacji zbiorników 

retencyjnych (§ 38 ust. 1). 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Na potrzeby projektu planu wykonana została analiza drogowa wraz  

z koncepcją odwodnienia terenu. W wyniku tego opracowania wskazano tereny, które powinny 

zostać przeznaczone pod budowę zbiorników retencyjnych. W oparciu o tę analizę wyznaczono 

w przedmiotowym planie tereny ZP/WR. Zgodnie z ustaleniami projektu planu, na 

przedmiotowym obszarze pojawi się bardzo duża powierzchnia utwardzona, która nie będzie 

przepuszczała wody. Budowa zbiorników retencyjnych pozwoli zabezpieczyć tereny 

zlokalizowane w granicach planu przed zalaniem. Przyczyni się również do lepszego 

gospodarowania wodami, poprzez ich zatrzymanie w danym miejscu i spowolnienie odpływu. 

Ma to duże znaczenie dla poprawy bilansu wodnego w danej zlewni i ograniczenia 

negatywnych skutków suszy. W związku z powyższym zasadne jest przeznaczenie wskazanych 

terenów pod budowę zbiornika retencyjnego w formie obligatoryjnego ustalenia, a nie jedynie 

dopuszczenia. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

5. Treść uwagi: Dopuszczenie lokalizacji budynków na terenach 18-U/UC i 19-U/UC przy 

granicy działki. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Uwaga de facto dotyczy możliwości podziału nieruchomości, a nie 

dopuszczenia budowy budynków na granicy działki. Dopuszczenie takiej możliwości nie ma 

niż wspólnego z możliwością wydzielania działek pod częścią istniejących już budynków. Poza 

tym charakter zabudowy, dopuszczone gabaryty obiektów oraz powierzchnia terenów jak  

i minimalna powierzchnia działek nie uzasadniają dopuszczenia zabudowy na granicy działek.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

6. Treść uwagi: Zamiana zapisu §19 ust. 3: 

„Realizacja inwestycji niedrogowej, wywołującej wzrost natężenia ruchu pojazdów na drogach 

publicznych i pogarszającej warunki ruchu, uwarunkowana jest wyprzedzająca lub równoległą 

budową lub przebudową układu drogowego w zakresie niezbędnym dla jego prawidłowego 

funkcjonowania i zniwelowania skutków realizacji tej inwestycji niedrogowej. Zakres 

niezbędnych inwestycji drogowych, wynikających z realizacji zabudowy w obszarze objętym 

planem i z nią związanych, zostanie określony w momencie przygotowania realizacji tej 

zabudowy, na podstawie analiz prognozowanych warunków ruchu, z uwzględnieniem 
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etapowania i tempa realizacji innych inwestycji w ciążącym komunikacyjnie obszarze i ich 

wpływu na warunki ruchu pojazdów.”  

na zapis:  

„Realizacja inwestycji niedrogowej, wywołującej konieczność budowy lub przebudowy drogi 

o klasie lokalnej lub dojazdowej na terenie planu, uwarunkowana jest wyprzedzająca lub 

równoległą budową lub przebudową układu drogowego w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowego funkcjonowania inwestycji niedrogowej. (…)” 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Nie ma uzasadnienia do ograniczania przedmiotowego zapisu do wybranej 

kategorii dróg. Wymogi zawarte w przytoczonym ustaleniu wynikają z ustawy o drogach 

publicznych i dotyczą wszystkich dróg publicznych. Zakres niezbędnych prac zależy jest od 

wielu czynników, których nie można przewidzieć na etapie planistycznym m.in. od stopnia 

zainwestowania terenu, rodzaju inwestycji i jej wpływu na zwiększenie ruchu pojazdów  

i obciążenie transportowe danej drogi czy skrzyżowania.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

7. Treść uwagi: Uszczegółowienie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji (Rozdział 10) o zapisy dotyczące wymagań dla instalacji, oświetlenia, chodników, 

ścieżek rowerowych, małej architektury. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan miejscowy ma za zadanie ustalenie 

zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Spełnienie tego wymogu nie może być jednak rozumiane zbyt dosłownie, bowiem zgodnie  

z linią orzeczniczą (II OSK 2992/14 NSA) nie chodzi o to, by organy Gminy w planie 

miejscowym określały konkretne, szczegółowe parametry techniczne dróg publicznych, takich 

jak szerokość jezdni, szerokość pasa ruchu, odległość chodnika od krawędzi jezdni czy 

szerokość ścieżki rowerowej. Szczegółowe parametry dróg publicznych określa 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

8. Treść uwagi: Dopuszczenie pobierania wody z ujęć własnych (§ 21 ust. 1). 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: W granicach przedmiotowego planu przebiega sieć wodociągowa. Biorąc pod 

uwagę charakter i skalę planowanego zagospodarowania rozbudowa istniejącej sieci jest 

technicznie i ekonomicznie uzasadniona. W związku z powyższym nie ma potrzeby 

dopuszczania ujęć indywidualnych. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

9. Treść uwagi: Dopuszczenie zaopatrzenia w energię elektryczną z własnych źródeł 

odnawialnych (§ 21 ust. 2) 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293) „plan miejscowy przewidujący możliwość 

lokalizacji budynków umożliwia również lokalizację mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 

https://sip.lex.pl/#/document/18182244?unitId=art(2)pkt(19)&cm=DOCUMENT
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ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389,  

z późn. zm.), również w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że 

ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich instalacji”. Projekt planu takich 

instalacji nie zakazuje, więc są one dopuszczone z mocy prawa.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

 

 

10. Treść uwagi: Dopuszczenie zaopatrzenia w energię cieplną z własnych źródeł energii 

odnawialnych (§ 21 ust. 3) 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293) „plan miejscowy przewidujący możliwość 

lokalizacji budynków umożliwia również lokalizację mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389,  

z późn. zm.), również w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że 

ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich instalacji”. Projekt planu takich 

instalacji nie zakazuje, więc są one dopuszczone z mocy prawa.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

11. Treść uwagi: Dopuszczenie odprowadzania ścieków do bezodpływowych, szczelnych 

zbiorników (§ 21 ust. 5) 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: W granicach przedmiotowego planu przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. 

Biorąc pod uwagę charakter i skalę planowanego zagospodarowania rozbudowa istniejącej 

sieci jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona. W związku z powyższym nie ma potrzeby 

dopuszczania ujęć indywidualnych. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

12. Treść uwagi: Dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci 

publicznej kanalizacji deszczowej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z § 21 ust. 6 pkt 1) plan nakazuje odprowadzenie wód opadowych  

i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych do szczelnych zbiorników, zbiorników retencyjnych oraz studni 

chłonnych. W związku z uwagą złożoną do projektu planu w trakcie pierwszego wyłożenia 

umożliwiono dodatkowo odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów 11-U, 12-

U, 13-U, 14-U, 18-U/UC, 19-U/UC, 21-P/U i 22-P/U poprzez dodatkową, niepubliczną sieć 

kanalizacji deszczowej, ale dotyczy to tylko i wyłączenie odprowadzenia wód bezpośrednio do 

zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w granicach terenu 33-ZP/WR. W związku  

z powyższym uwagę uznaje się za bezzasadną.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy pośrednio terenów, które 

zostały wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18182244?unitId=art(2)pkt(19)&cm=DOCUMENT
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13. Treść uwagi: Zmiana parametrów zabudowy ustalonych w §29 dotyczącym terenów 11-

U, 12-U oraz 13-U na: 

„- maksymalna powierzchnia zabudowy: 45% 

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 1500m2 

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 30% 

- maksymalna wysokość zabudowy: 14m.”  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projekt planu, na terenach 11-U, 12-U, 13-U, będących przedmiotem uwagi  

przewiduje maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 35%, minimalną powierzchnie 

nowo wydzielonej działki 3000m2, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie 

czynnej 40%, maksymalną wysokość zabudowy 12m. Zgodnie z założeniami planu, wskazane 

w uwadze tereny mają tworzyć jednolitą strukturę zabudowy, dając przy tym możliwość do 

realizacji wielofunkcyjnych obszarów usługowych, atrakcyjnych z punktu widzenia ładu 

przestrzennego. Wprowadzenie na te tereny zbyt intensywnej zabudowy, przy małym udziale 

powierzchni biologiczne czynnej oraz podział nieruchomości na stosunkowo małe działki 

budowlane będzie sprzeczne z założeniami projektowanego planu, doprowadzi do degradacji 

omawianego obszaru i przyczyni się do stworzenia chaosu funkcjonalno-przestrzennego.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

14. Treść uwagi: Zmiana parametrów zabudowy ustalony w §30 dotyczącym terenu 14-U na: 

„- maksymalna powierzchnia zabudowy: 45% 

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 2000m2 

- maksymalna wysokość zabudowy: 16m.”  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projekt planu, na terenie 14-U, będącym przedmiotem uwagi przewiduje 

maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 35%, minimalną powierzchnię nowo 

wydzielonej działki 3000m2, maksymalną wysokość zabudowy 14m. Podobnie jak  

w poprzedniej uwadze, zgodnie z założeniami planu, wskazany w uwadze teren, wraz  

z terenami sąsiednimi mają tworzyć jednolitą strukturę zabudowy, dając przy tym możliwość 

do realizacji wielofunkcyjnych obszarów usługowych, atrakcyjnych z punktu widzenia ładu 

przestrzennego. Wprowadzenie na te tereny zbyt intensywnej zabudowy, przy małym udziale 

powierzchni biologiczne czynnej oraz podział nieruchomości na stosunkowo małe działki 

budowlane będzie sprzeczne z założeniami projektowanego planu, doprowadzi do degradacji 

omawianego obszaru i przyczyni się do stworzenia chaosu funkcjonalno-przestrzennego.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

15. Treść uwagi: Zmiana parametrów zabudowy ustalonych w §33 dotyczącym terenów 18-

U/UC i 19-U/UC  na: 
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„-wysokość zabudowy: do 16m. Dla dominanty wysokościowej dopuszcza się wysokość 

zabudowy do 20m”.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: nieuwzględniona.  

Uzasadnienie: Projekt planu, na terenach 18-U/UC i 19-U/UC przewiduje maksymalną 

wysokość zabudowy 14m. Wskazany aktualnie parametr wysokości budynków w planie był 

już wcześniej przedmiotem negocjacji i uległy podwyższeniu. Na skutek uwzględnienia 

wcześniejszych uwag została również wprowadzona dominanta. Poziomy zaproponowane 

aktualnie w projekcie planu są poziomami maksymalnymi biorąc pod uwagę otoczenie  

i sąsiedztwo lotniska. Na omawianym obszarze, jak i w jego sąsiedztwie nie występuje tak 

wysoka zabudowa.  Ponadto, zwiększenie wysokości zabudowy do 16m spowodowałoby utratę 

na znaczeniu przestrzennym dominanty wysokościowej.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

16. Treść uwagi: Przeznaczenie terenu 34-ZP/WR pod tereny usługowe. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Tak jak wcześniej zostało wspomniane na potrzeby projektu planu wykonana 

została analiza drogowa wraz z koncepcją odwodnienia terenu. W wyniku tego opracowania 

wskazano tereny, które powinny zostać przeznaczone pod budowę zbiorników retencyjnych. 

W oparciu o tę analizę wyznaczono w przedmiotowym planie tereny ZP/WR. Zgodnie  

z ustaleniami projektu planu, na przedmiotowym obszarze pojawi się bardzo duża powierzchnia 

utwardzona, która nie będzie przepuszczała wody. Budowa zbiorników retencyjnych pozwoli 

zabezpieczyć tereny zlokalizowane w granicach planu przed zalaniem. Przyczyni się również 

do lepszego gospodarowania wodami, poprzez ich zatrzymanie w danym miejscu  

i spowolnienie odpływu. Ma to duże znaczenie dla poprawy bilansu wodnego w danej zlewni  

i ograniczenia negatywnych skutków suszy. W związku z powyższym zasadne jest 

przeznaczenie wskazanych terenów pod budowę zbiornika retencyjnego w formie 

obligatoryjnego ustalenia, a nie jedynie dopuszczenia. Poza tym przedmiotowy teren stanowi 

niewielką enklawę pośród terenów przeznaczonych właśnie pod funkcje usługowe  

i produkcyjne. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

17. Treść uwagi: Oznaczenie granic terenu 05-KDL jako orientacyjny przebieg z możliwością 

przesunięcia o 20m od ulicy Derdowskiego. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Droga 05-KDL stanowi ważny element publicznego układu drogowego, który 

pozwoli rozładować ruch generowany przez działalność obiektów produkcyjnych i usługowych 

zlokalizowanych po wschodniej stronie ulicy Derdowskiego. Poza tym, plan zagospodarowania 

przestrzennego powinien w sposób jasny i możliwie precyzyjny regulować m.in. przeznaczenie 

i sposób obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów w graniach planu. Nie ma zatem 

możliwości wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych w sposób orientacyjny.   
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Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

18. Treść uwagi: Przesunięcie przebiegu drogi 05-KDL w połowie na tereny działek nr 208/7, 

208/9, 208/10. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Przebieg drogi 05-KDL został ustalony w oparciu o analizę terenową wykonaną 

na podstawie wizji terenowej oraz zgromadzonych materiałów, w tym przede wszystkim mapy 

zasadniczej. Przy granicy działek nr 208/7, 208/9 oraz 208/10 z linią rozgraniczającą terenu 05-

KDL, występuje deniwelacja terenu w postaci skarpy oraz istniejący drzewostan. Z uwagi na 

powyższe, mając na celu ochronę walorów przyrodniczych, przesunięcie przebiegu drogi 05-

KDL jest nieuzasadnione. Ustalając przebieg projektowanej drogi kierowano się również 

zasadą proporcjonalności (tzn. brano pod uwagę które działki i w jakim stopniu zyskają na 

powstaniu tej drogi).  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenu, który został wyłączony 

z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

19. Treść uwagi: Brak zgody na przeznaczenie terenu działki nr 208/5 oraz 208/7 pod tereny 

oznaczone symbolami 37-KP i 34-ZP/WR. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Teren oznaczony symbolem 34-ZP/WR przeznaczone są pod tereny zieleni 

urządzonej i zbiorników retencyjnych. Obowiązuje na nich zakaz realizacji zabudowy 

kubaturowej oraz nakaz lokalizacji zbiorników retencyjnych. Na potrzeby projektu planu 

wykonana została analiza drogowa wraz z koncepcją odwodnienia terenu. Na jej podstawie 

wskazane zostały tereny, predysponowane do lokalizacji zbiorników retencyjnych. Zgodnie  

z ustaleniami projektu planu, na przedmiotowym obszarze pojawi się bardzo duża powierzchnia 

utwardzona, która nie będzie przepuszczała wody. Budowa zbiorników retencyjnych pozwoli 

zabezpieczyć tereny zlokalizowane w granicach planu przed zalaniem. Przyczyni się również 

do lepszego gospodarowania wodami, poprzez ich zatrzymanie w danym miejscu  

i spowolnienie odpływu. Ma to duże znaczenie dla poprawy bilansu wodnego w danej zlewni  

i ograniczenia negatywnych skutków suszy. 

Teren oznaczony symbolem 37-KP przeznaczony jest z kolei pod teren ogólnodostępnego 

parkingu i będzie on stanowił w przyszłości ważny element planowanego systemu kolejowego 

transportu publicznego. Lokalizacja tego parkingu jest oczywiście ściśle uzależniona od 

przystanków kolejowych.   

Każdy z tych terenów pełnił będzie funkcje przestrzeni publicznych. W przyszłości będą one 

wykupione przez Gminę.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 
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20. Treść uwagi: Brak zgody na przeznaczenie terenu działki nr 208/5 oraz 208/7 pod tereny 

oznaczone symbolami 37-KP i 19-U/UC. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Teren oznaczony symbolem 37-KP przeznaczony jest pod teren 

ogólnodostępnego parkingu i będzie on stanowił w przyszłości ważny element planowanego 

systemu kolejowego transportu publicznego. Lokalizacja tego parkingu jest ściśle uzależniona 

od lokalizacji przystanków kolejowych. Będzie on pełnił funkcje przestrzeni publicznej.  

W przyszłości zostanie on wykupiony przez Gminę. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo 

jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części stało się niemożliwe zgodnie  

z dotychczasowym przeznaczeniem lub w sposób dotychczasowy stało się niemożliwe bądź 

istotnie ograniczone właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, może żądać od 

gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia nieruchomości lub jej 

części. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta.  

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/199/2020 z dnia 26 marca 2020 r. podjęła decyzję  

o etapowaniu uchwalenia planu. Przedmiotowa uwaga dotyczy terenów, które zostały 

wyłączone z pierwszego etapu uchwalania niniejszego dokumentu. 

 

21. Treść uwagi: Zmiana maksymalnego parametru intensywności zabudowy dla kart terenu 

15-U(MN) i 16-U(MN) [obecnie odpowiednio 11-U/MN oraz 12-U/MN] z 1,2 na 1,6, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych z 1,0 na 1,2. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Celem przedmiotowego projektu planu miejscowego jest stworzenie struktury 

zabudowy wpisującej się w charakter najbliższego otoczenia. Tereny, których dotyczy uwaga, 

zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, którą 

cechuje niska intensywność zabudowy. Parametry dla terenów 15-U(MN) i 16-U(MN) – 

[obecnie odpowiednio: 11-U/MN oraz 12 U/MN] zostały ustalone w nawiązaniu do sąsiedniej 

zabudowy. W związku z powyższym uwagę postanowiono odrzucić.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

22. Treść uwagi: Dopuszczenie realizacji zabudowy o funkcji mieszkaniowo-usługowej lub 

usługowo-mieszkalnej na terenie 16-U(MN) [obecnie 12-U/MN] bez rozróżniania na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna może być 

lokalizowana w obrębie Pogórze na terenie wskazanym na rysunku Studium. Tereny lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na rysunku Studium oznaczone są brązowym 

szrafem, określonym jako ”tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej zabudowa 

wielorodzinna o dużej intensywności”. Przedmiotowy teren nie został wskazany w Studium do 

rozwoju funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. W związku z powyższym uwzględnienie 

uwagi skutkowałoby uchwaleniem planu miejscowego naruszającego ustalenia 

obowiązującego studium, co jest niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293). 
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Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

23. Treść uwagi: Wykluczenie terenów U(MN) z ustaleń § 8 ust. 3 dotyczącego możliwości 

lokalizacji w granicach jednej działki budowlanej wyłącznie jednego budynku mieszkalnego. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: W przypadku działek o funkcji U(MN) niniejsze ustalenie ma szczególne 

znaczenie, ponieważ zabudowa mieszkaniowa ma stanowić tutaj jedynie uzupełnienie.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

24. Treść uwagi: Dokonanie zmian w planie, które uniemożliwiałyby przejazd pomiędzy 

ulicami Derdowskiego oraz Herberta, za pomocą drogi publicznej klasy dojazdowej 010-KDD 

[obecnie 06-KDD]. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Wójt podtrzymuje swoje stanowisko w niniejszej sprawie. Realizację 

skrzyżowania ul. Herberta z ul. Derdowskiego założono już w planie miejscowym działek nr 

35 i 36 i części działek nr 31 i 37, uchwalonym Uchwałą nr X/69/97 Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 25.09.1997r. Utrzymanie tego rozwiązania zaproponowano w planie miejscowym dla 

nieruchomości położonych w Pogórzu w rejonie ulicy Dąbka, ulicy Wiejskiej oraz lotniska  

w Pogórzu, uchwalonym Uchwałą nr XIV/125/03 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30.12.2003r. 

Nie jest to więc nowe rozwiązanie, a kontynuacja ustaleń obowiązujących od 1996 roku. Za 

pozostawieniem obecnego rozwiązania wnioskowała Gminna Komisja Urbanistyczno-

Architektoniczna. Z opinią Komisji można zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy. 

Ocena rozwiązań komunikacyjnych nie może odbywać się wyłącznie w odniesieniu do ustaleń 

przedmiotowego projektu planu. Projektowane w planie rozwiązania muszą uwzględniać 

istniejący i projektowany w innych planach układ komunikacyjny – w tym przypadku istniejące 

skrzyżowania z ulicą Derdowskiego i przepisy §9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124  

z późn. zm.). Zgodnie z nimi odległości pomiędzy skrzyżowaniem drogi klasy Z (01-KDZ)  

z drogami innych klas poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 500 m oraz na 

terenie zabudowy nie mniejsze niż 300 m. Dopuszcza się wyjątkowo odstępy między 

skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 250 m, a 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. Oznacza to, że nie ma 

możliwości zastąpienia skrzyżowania ulic Herberta i Derdowskiego, skrzyżowaniem ulic 

Miłosza i Derdowskiego, ponieważ ulica Miłosza jest w zbyt małej odległości od kolejnego 

skrzyżowania zaprojektowanego na północ od ulicy Miłosza. Z kolei rezygnacja ze 

skrzyżowania z ulicą Herberta przy jednoczesnym braku realizacji skrzyżowania z ulicą 

Miłosza doprowadziłaby do sytuacji, w której cały ruch z terenów mieszkaniowych 

zlokalizowanych pomiędzy ulicami Derdowskiego i Wiejską przeniósłby się na ulicę Wiejską, 

a to z kolei podważałoby sens budowy ulicy Derdowskiego, która miała przejąć część ruchu  

z ulicy Wiejskiej.  

Należy podkreślić, że równocześnie do prac projektowych nad niniejszym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego zlecona została koncepcja powiązania ulicy Derdowskiego 

z ulicą Płk. Dąbka, która miała na celu znalezienie optymalnego, z punktu widzenia inżynierii 

ruchu rozwiązania, które usprawni wyjazd z Kosakowa w kierunku Gdyni. W przedmiotowej 
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koncepcji uwzględniono oczywiście sposób zagospodarowania terenów wokół ulicy 

Derdowskiego ustalony w omawianym projekcie planu. Przyjęte rozwiązania komunikacyjne 

mają za zadanie usprawnienie połączenia z Gdynią w taki sposób, aby cały ruch z terenów 

usługowo produkcyjnych, planowanych po wschodniej stronie ulicy Derdowskiego odbywał 

się właśnie ulicą Derdowskiego, w kierunku Gdyni. Jednocześnie, zgodnie z rysunkiem planu, 

przyjęto takie parametry dróg, po zachodniej stronie ulicy Derdowskiego, aby nie tworzyć 

zachęty do korzystania z alternatywnych rozwiązań, szczególnie w przypadku samochodów 

ciężarowych. Przyjęte w planie rozwiązania komunikacyjne są optymalne zarówno ze względu 

na planowane i istniejące zagospodarowanie po obu stronach ulicy Derdowskiego, jak i ze 

względu na obowiązujące przepisy. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 

 

……………………………….…………………. 

 



Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXI/211/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 7 maja 2020r.  

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

Pogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego – etap I. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej oraz zasad ich finansowania. 

 

SPOSOBY REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

DLA TERENU OBJĘTEGO PLANEM 

 

1. Obszar objęty projektem planu jest zlokalizowany w granicach obowiązujących planów 

miejscowych uchwalonych: 

a) uchwałą Nr XIV/125/03 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych 

w Pogórzu gm. Kosakowo, w rejonie ulic: Płk. Dąbka, Wiejskiej oraz lotniska; 

b) uchwałą Nr XXXV/72/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew.gr. 195/13 

w Pogórzu gm. Kosakowo;  

c) uchwałą Nr XLVIII/55/06 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 października 2006r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr ew.gr. 

195/18 w Pogórzu w gminie Kosakowo; 

d) uchwałą Nr XXI/50/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr ew. gr. 194/2,195/15, 195/16, 

195/17, 196/5, 196/6 oraz części działki 195/18 w Pogórzu, przy ulicy Płk. Dąbka, w gminie 

Kosakowo.  

W granicach objętych planem występuje sieć elektroenergetyczna, wodociągowo-kanalizacyjna oraz 

telekomunikacyjna. W związku z powyższym w wielu przypadkach nie wystąpi w ogóle, lub wystąpi 

tylko w niewielkim zakresie, konieczność rozbudowy sieci infrastruktury technicznej w związku  

z uchwaleniem planu. Na terenie objętym planem przewiduje się również wydzielenie nowych dróg 

publicznych. Teren przeznaczony w projekcie planu do zagospodarowania powinien być 

dopuszczony do zainwestowania sukcesywnie wraz z terenami sąsiadującymi, umożliwiając spójne 

przygotowanie poszczególnych terenów w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej. 

Oznacza to: 

a) dzielenie obszarów rozwojowych na fragmenty pozwalające na skoordynowany rozwój 

zabudowy i wykonanie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

b) wyznaczanie terenów do zainwestowania winno być oparte o ocenę dostępności do 

infrastruktury i obsługi komunikacyjnej, zaczynając od terenów już uzbrojonych, następnie 

przeznaczając do zainwestowania tereny w bezpośrednim sąsiedztwie uzbrojonych obszarów 

istniejącej zabudowy, w dalszej kolejności tereny w sąsiedztwie dróg i terenów już 

zabudowanych, do których doprowadzenie infrastruktury jest możliwe w przewidywanej 

perspektywie zagospodarowania przedmiotowego terenu, 

c) terminy dopuszczania terenów do zainwestowania powinny być zgodne z etapowaniem rozwoju 

infrastruktury technicznej i możliwościami budżetowymi właściwych organów administracji 



publicznej, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

2. Zaleca się bieżące koordynowanie realizacji programów modernizacji i rozbudowy infrastruktury 

technicznej. 

3. Zaleca się stosowanie zasady realizacji przedsięwzięć kompleksowych, łączących wykonawstwo 

robót drogowych oraz urządzeń technicznych związanych z drogą z innymi branżami infrastruktury 

technicznej, co pozwala uzyskać oszczędności na części wspólnej robót oraz rozwiązać problem 

kolizji technicznych. Podejmując decyzje o budowie infrastruktury, trzeba się jednak kierować 

rachunkiem ekonomicznym i uruchamiać takie programy, które zapewniają uzyskiwanie 

określonego potencjału infrastruktury przy możliwie najniższych nakładach jednostkowych. Chodzi 

o wybór takich rozwiązań i programów budowy, udoskonaleń lub rozbudowy infrastruktury, które 

dają gwarancje możliwie szybkiej realizacji całego zamierzenia i stworzenie korzystnej sytuacji 

lokalizacyjnej. 

 

ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury mogą stanowić: środki pochodzące z budżetu 

Gminy (środki własne), środki pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Będzie to 

realizowane za pomocą montaży finansowych, ogólnie przyjętej metody konstruowania budżetu 

projektów. 

Programy realizujące poszczególne cele powinny zostać podzielone na projekty realizujące zamknięte 

zadania, w ramach których jednoznacznie można skalkulować koszty oraz ściśle zdefiniować efekty na 

poszczególnych etapach realizacji. Dla tak skonstruowanych projektów można ubiegać się 

dofinansowanie ze środków pomocowych (UE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 

Ekofunduszu). 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (w tym dla terenu objętego planem 

miejscowym): 

I. Opracowanie wieloletniego planu finansowego zapewniającego realizację inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, stanowiącego podstawę konstruowania budżetów rocznych. 

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na 

współfinansowanie zapisanych w wieloletnim planie finansowym przedsięwzięć będących 

podstawą budowy montaży finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji. 

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby gmina posiadała udział 

własny niezbędny do ubiegania się ośrodki pomocowe. 

IV. Wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi (kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją 

obligacji), w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztowne w realizacji projekty, np.  

w zakresie infrastruktury technicznej i drogownictwa. 

Zasady prowadzenia polityki finansowej: 

I. Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać się w kontekście wieloletniej polityki 

finansowej gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

II. Źródła finansowe związane z korzyściami opracowanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny  

i infrastrukturalny. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 

 

……………………………………………….. 


