
                                                                                  
 

             Uchwała  Nr XXXVIII/244/2020 

                                                                            Rady Gminy Kosakowo 

                                                                                 z dnia 25 sierpnia 2020 roku 

 

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w obrębach: Pogórze i Pierwoszyno gmina Kosakowo,  

w rejonie ulicy Zielonej. 

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

z 2020r., poz.713 ze  zm.) oraz na podstawie  art. 14 ust. 1,2,3 i art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.293 ze zm.) 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w obrębach: Pogórze i Pierwoszyno gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Zielonej. 

.   
            

§ 2 

 

Granice obszaru objętego projektem planu przebiegają następująco: 

od północy i od zachodu  – wzdłuż granicy kompleksu wojskowego Gdynia-Oksywie, 

od południa – wzdłuż granicy administracyjnej m.Gdynia,  

od wschodu –  wzdłuż linii brzegu morskiego. 
  

 

§ 3 

 

Integralną częścią uchwały jest  załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego 

projektem planu.  

 

   § 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy. 

 

   § 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Uzasadnienie 
 

Obszar objęty uchwałą  położony jest w dwóch obrębach geodezyjnych: Pogórze  

i Pierwoszyno. Zajmuje  powierzchnię ok.10 ha. 

Działki zawarte w granicach opracowania planu nie są objęte obowiązującym miejscowym 

planem  zagospodarowania przestrzennego. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo 

wprowadzono na obszarze przedmiotowych nieruchomości następujące kierunki rozwoju: usługi 

turystyki i sportu z dużym udziałem zieleni oraz tereny zieleni urządzonej rekreacji  

i sportu. Przedmiotem opracowania planu będzie ustalenie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania działek w oparciu o wyznaczone w Studium kierunki rozwoju.        

Przewidywane rozwiązania planu oraz planowane przeznaczenie działek, nie naruszają 

kierunków rozwoju przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kosakowo. Położenie działek nad brzegiem morza i w sąsiedztwie 

kąpieliska jest głównym atutem dla rozwoju usług turystyki, rekreacji i sportu. Sporządzenie 

planu miejscowego przyczyni się do stworzenia  nowych możliwości wykorzystania  

tych  nieruchomości.  

Część terenu jest utwardzona i zabudowana nieużytkowanymi obecnie budynkami technicznymi, 

wykorzystywanymi w przeszłości przez wojsko.  Cześć terenu jest utwardzona drogami i placami 

oddanymi w dzierżawę na rzecz Gminy Miasta Gdyni celem urządzenia dojazdu i dojścia do 

kąpieliska morskiego.  

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na uporządkowanie 

struktury przestrzennej, a także ustalenie  funkcji, warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu  i wyznaczenia granic przestrzeni publicznych.  

Po przeprowadzonej analizie dokumentów planistycznych pod względem aktualnych potrzeb 

inwestycyjnych, oraz  zgodności proponowanych rozwiązań ze Studium  należy stwierdzić, że 

przystąpienie do sporządzenia planu jest uzasadnione.  

Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi odrębną uchwałą, 

po opracowaniu projektu planu, uzyskaniu niezbędnych opinii uzgodnień oraz przeprowadzeniu 

czynności proceduralnych określonych w art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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