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                     Załącznik nr 2
                     do Uchwały nr XLIII/309/10
                     Rady Gminy Człuchów
                     z dnia 10 marca 2010

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych 
Jaromierz, Chrząstowo
  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późn. zm.) określa się następujący sposób 
realizacji oraz zasady fi nansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy:
Zgodnie z ustaleniami niniejszego planu oraz prognozą 
skutków fi nansowych uchwalenia planu, gmina nie ponie-
sie wydatków fi nansowych z budżetu gminy na realizację 
infrastruktury technicznej. Koszty tej realizacji poniesie 
inwestor.

  Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 
poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199,poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) 
Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:

Rozdział I
USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stwierdza się zgodność planu, o którym mowa w ust. 2 
z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo”.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla inwestycji celu publicznego obejmują-
cego część działek nr 15, 11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 
212, 213, 251/2, 1/8L w Dębogórzu oraz część działki 
nr 1079 w Pogórzu gmina Kosakowo, zwany dalej 
„planem”.

3. Plan obejmuje obszar części działek o numerach 
ewidencyjnych 15, 11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 
212, 213, 251/2, 561 w Dębogórzu oraz części działki 
nr 1079 w Pogórzu w gminie Kosakowo o łącznej po-
wierzchni około 5,89 ha. Granice planu oznaczone są 
na rysunku planu, który stanowi załącznik numer 1 do 
niniejszej uchwały. Granice planu są zgodne z Uchwałą 
Nr XLIV/40/06 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 czerwca 
2006 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji 
celu publicznego obejmującego część działek nr 15, 
11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8L w 
Dębogórzu oraz części działki nr 1079 w Pogórzu gmina 
Kosakowo, zmienioną Uchwałą Nr XVII/1/2008 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 30 stycznia 2008 roku.

4. Celem wprowadzenia regulacji zawartych w planie jest 
stworzenie warunków do realizacji i funkcjonowania 
podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 2

1. Ustalenia planu przedstawiono w części tekstowej 
– stanowiącej treść uchwały oraz w części grafi cznej, 
stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały – rysunek planu 
w skali 1:2000.

2. Integralną częścią uchwały są też:
1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag do projektu planu;
2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 

oraz zasadach fi nansowania zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, na-
leżących do zadań własnych gminy.

§ 3

1. Na rysunku planu zawarto następujące obowiązujące 
ustalenia planu miejscowego:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub o różnych zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia identyfi kacyjne oraz przeznaczenie tere-

nów w liniach rozgraniczających.
2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią 

informację lub zalecenia i nie są ustaleniami planu 
miejscowego.

Rozdział II
OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA
 I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 4

1. Ustala się podstawowe przeznaczenie dla terenów wy-

                      Załącznik nr 3
                      do Uchwały nr XLIII/309/10
                      Rady Gminy Człuchów
                      z dnia 10 marca 2010

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Jaromierz, 
Chrząstowo
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Człuchów 
rozstrzyga, co następuje:
Do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu z 
prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko 
nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowią-
cym integralną część dokumentacji formalno-prawnej 
prac planistycznych.
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 UCHWAŁA Nr XLIX/8/2010
Rady Gminy Kosakowo

 z dnia 27 stycznia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego 
obejmującego część działek nr 15, 11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8L w Dębogórzu oraz część 

działki nr 1079 w Pogórzu gmina Kosakowo.
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dzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na 
rysunku planu symbolami cyfrowo – literowymi:
a) 1.ZL,IT, 2.ZL,IT – lasy, infrastruktura techniczna
b) 3.R – tereny rolnicze,
c) 4.KDL, 5.KDL – teren drogi publicznej lokalnej,
d) 6.KDD – teren drogi publicznej dojazdowej.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania te-
renów położonych w obszarze planu oraz ograniczenia 
w ich użytkowaniu:
1) Ustalenia dotyczące trasy przebiegu rurociągu:

a) ustala się trasę przebiegu rurociągu przez tere-
ny oznaczone symbolami: 1.ZL,IT, 2.ZL,IT, 3.R, 
5.KDL,

b) ustala się strefę bezpieczeństwa wzdłuż rurociągu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w strefi e 
bezpieczeństwa wyklucza się wznoszenie budowli, 
urządzania stałych składów i magazynów, zalesia-
nia, oraz lokalizacji pojedynczych drzew w odle-
głości nie mniejszej niż 5 m od osi rurociągu,

c) rurociąg powinien być usytuowany względem 
dróg publicznych zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa o drogach publicznych,

d) teren nad planowanym rurociągiem może być 
użytkowany zgodnie z podstawowym przeznacze-
niem terenu ustalonym w planie z następującymi 
ograniczeniami:
–  na obszarach leśnych – ustala się strefę o 

szerokości 12 m (po 6 m od osi rurociągu) 
przeznaczoną do wylesienia,

e) dopuszcza się na trasie przebiegu rurociągu usytu-
owanie innej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu 
pod warunkiem uzgodnienia jej z właścicielem 
rurociągu,

f) lokalizację rurociągu należy uzgodnić z gestorem 
sieci kanalizacyjnej co do braku kolizji; w obrębie 
planu występują następujące sieci i urządzenia 
kanalizacji sanitarnej: wzdłuż drogi powiatowej 
nr 10127 przebiegają dwa kolektory tłoczne ka-
nalizacji sanitarnej; na terenie pasa drogowego 
ul. Owocowej (dz. nr 213) znajduje się przepom-
pownia ścieków sanitarnych,

g) lokalizację rurociągu na etapie realizacji inwestycji 
należy uzgodnić z Komendantem Centrum Wspar-
cia Teleinformatycznego i Dowodzenia w Wejhe-
rowie ze względu na występującą infrastrukturę 
telekomunikacyjną Marynarki Wojennej RP.

2) Ustalenia dotyczące terenów lasów oznaczonych 
symbolem ZL,IT:
a) ustala się przeznaczenie terenu: las, infrastruktura 

techniczna (strefa przebiegu rurociągu, dla której 
obowiązują ustalenia zawarte w ust. 1),

b) zakaz wznoszenia innych budowli poza rurocią-
giem oraz poza inną infrastrukturą liniową, której 
przeprowadzenie dopuszcza się na warunkach 
określonych przez zarządzającego terenem,

c) dopuszcza się realizację drogi leśnej nieutwardzo-
nej,

d) na działce nr 10/2 dopuszcza się lokalizację ścieżki 
rowerowej i pieszej zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi,

e) należy ograniczyć negatywne oddziaływanie fazy 
budowy rurociągu na tereny przyległe poprzez:
— ograniczenie prowadzenia czasu robót ziem-

nych i przeprowadzenie natychmiastowej 
rekultywacji terenu po umieszczeniu rurociągu 
w wykopie,

— przed przystąpieniem do wykonywania wy-

kopów należy wierzchnią warstwę gleby 
(humusu) zdjąć i wykorzystać do późniejszej 
rekultywacji terenu,

— na terenach leśnych oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie drzew prace ziemne należy prowa-
dzić z wysoką starannością i kompleksowym 
zabezpieczeniem pozostałych drzew.

3) Ustalenia dotyczące terenów rolniczych oznaczonych 
symbolem R:
a) ustala się przeznaczenie terenu: tereny rolnicze 

(uprawy polowe, łąki i pastwiska),
b) zakaz zabudowy,
c) dopuszcza się przeprowadzenie przez tereny rol-

nicze infrastruktury liniowej.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

realizacja rurociągu zgodnie z przepisami prawa.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:
1) Obszar planu nie znajduje się na terenie podlegają-

cym ochronie prawnej w zakresie ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu (na podstawie przepisów 
ustawy o ochronie przyrody).

2) Przy realizacji ustaleń niniejszego planu miejscowe-
go należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony 
gatunkowej zawarte w: 

  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 wrześ-
nia 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168 poz. 1765) 
oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 
1002 ze zm.).

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
lub dóbr kultury współczesnej: na obszarze planu nie 
występują obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytków 
lub dóbr kultury współczesnej podlegające ochronie 
prawnej.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych:
1) Na obszarze planu ustala się układ przestrzeni ogól-

nodostępnych składających się z istniejącego układu 
komunikacji samochodowej i pieszej:
a) części drogi powiatowej nr 10127, relacji Kazimierz 

– Dębogórze – Kosakowo, klasa: droga lokalna (L), 
oznaczona na rysunku planu symbolem KDL,

b) odcinka drogi gminnej, ul.Owocowa, klasa: droga 
dojazdowa (D), oznaczona na rysunku planu sym-
bolem KDD.

2) Dla obszarów przestrzeni publicznych obejmujących 
w/w drogi ustala się:
a) zakaz lokalizowana budowli za wyjątkiem jezdni, 

chodnika, przepustów i sieci technicznych; usytuo-
wanie w/w budowli wymaga uzgodnienia z właści-
wym zarządcą drogi, z właścicielem rurociągu oraz 
uzgodnienia co do braku kolizji z infrastrukturą 
telekomunikacyjną Marynarki Wojennej RP,

b) zakazuje się umieszczania sieci pod jezdnią za wy-
jątkiem kolektorów deszczowych i poprzecznych 
przyłączy oraz odcinków, gdzie nie ma możliwości 
ułożenia sieci poza jezdnią,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architek-
tury związanych z utrzymaniem porządku, ruchem 
kołowym, pieszym i rowerowym,
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d) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych 
wielkoformatowych na terenie pasa drogowego,

e) wyklucza się lokalizacje obiektów tymczaso-
wych,

f) dopuszcza się lokalizację zieleni z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa ruchu oraz w odległości nie 
mniejszej niż 5 m od osi rurociągu.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: zakaz 
zabudowy kubaturowej, dopuszczalne zainwestowanie 
określono w ust. 2.

8. Ustalenia dotyczące zagospodarowania obszarów 
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów gór-
niczych, terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych:
1) Na obszarze objętym planem nie ustala się terenów 

górniczych.
2) Na obszarze objętym planem nie występują obszary 

zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
3) Na obszarze objętym planem nie występują obszary 

zagrożone powodzią (obszary bezpośredniego zagro-
żenia powodzią).

9. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) nie ustala się szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości dokonywanych 
w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 
2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),

2) dopuszcza się dokonywania wydzieleń geodezyjnych 
dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) Przeznaczenie terenów planu oznaczonych symbo-

lami 1.ZL,IT, 2.ZL,IT i 3.R nie wymaga zapewnienia 
obsługi komunikacyjnej ani obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej.

2) W obszarze planu występuje istniejący system 
drogowy składający się z:
a) drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolami 

4.KDL, 5.KDL – część drogi powiatowej nr 10127 
– droga stanowi połączenie komunikacyjne po-
między miejscowościami Kazimierz – Dębogórze 
– Kosakowo, dla niniejszej drogi lokalnej ustala 
się:

— szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z 
rysunkiem planu (załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały),

— przekrój – jedna jezdnia, minimum dwa pasy 
ruchu; szerokość jezdni min. 6 m,

— dostępność – zakaz lokalizacji zjazdów indywi-
dualnych,

— w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację 
chodnika,

— w obrębie terenu 5.KDL dopuszcza się przebieg 
rurociągu z zachowaniem wymogów przepisów 
odrębnych,

— zjazdy z drogi powiatowej należy projektować z 
zachowaniem warunków określonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczących dróg publicz-
nych i warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

b) drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem 
6.KDD – istniejący odcinek ulicy Owocowej (droga 
gminna), droga zapewniająca obsługę komunika-
cyjną sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej oraz 
połączenie komunikacyjne Dębogórza z zespołem 

zabudowy Suchy Dwór, dla niniejszego odcinka 
ul.Owocowej ustala się:
— szerokość w liniach rozgraniczających – mini-

mum 10 m, zgodnie z rysunkiem planu (załącz-
nikiem nr 1 do niniejszej uchwały),

— przekrój – jedna jezdnia, minimum dwa pasy 
ruchu; szerokość jezdni min. 5 m,

— dostępność – bez ograniczeń,
— w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację 

chodnika i ścieżki rowerowej,
— dopuszcza się poprzeczny przebieg infrastruktury 

technicznej,
— w pasie drogowym nie dopuszcza się lokalizacji 

zatok autobusowych komunikacji miejskiej.
3) Na terenach transportu drogowego obowiązuje zakaz 

lokalizacji budowli za wyjątkiem obiektów wskaza-
nych w ust. 6 pkt 2.

4) Budowa nowych zjazdów, urządzeń infrastruktury, 
nawierzchni itp. na warunkach ustalonych przez 
zarządcę drogi i w uzgodnieniu z gestorami sieci.

5) Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni 
utwardzonych: powierzchniowo do gruntu lub do 
kanalizacji deszczowej – zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z 
dotychczasowym użytkowaniem.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – nie dotyczy, nie następuje wzrost 
wartości nieruchomości zlokalizowanych w obszarze   
opracowania planu w związku z uchwaleniem planu.

Rozdział III
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

§ 5

1. W granicach obszaru objętego planem miejscowym do-
konuje się zmiany przeznaczenia na cele nieleśne grun-
tów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa 
o powierzchni 3,87 ha za zgodą Ministra Środowiska, 
decyzja ZS-2120/32/2005 ds.PP-Z-4/01/9/04/7331/32/04 
z dnia 24.02.2005 r oraz lasów prywatnych, na terenie 
działki nr 95 w obrębie ewidencyjnym Dębogórze, o 
powierzchni 0,1308 ha za zgodą Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego, decyzja DROŚ.R.KV.7323-42/09 z dnia 
09.06.2009 r.

2. W granicach obszaru objętego planem miejscowym nie 
dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze.  

 Grunty rolne w obszarze planu pozostają w użytkowaniu 
rolniczym.

Rozdział IV
USTALENIA KOŃCOWE

§ 6

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kosakowo.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kosakowo do:
1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały 

Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją 
planistyczną w celu oceny zgodności z prawem;

2) skierowania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, 

Poz. 1249
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niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną do 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego;

3) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią grafi czną 
na stronie internetowej gminy;

4) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
dokumentów przedstawiających plan i wydania tych 
dokumentów na wniosek zainteresowanych, a także 
potrzebnych im wypisów.

§ 7

  Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejsze-
go planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

Poz. 1249

nego wsi Dębogórze w gminie Kosakowo zatwierdzony 
Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XV/112/07 z dnia 
19 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 35 poz. 1077).

§ 8

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, za wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z 
dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo

Adam Miklaszewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/8/2010
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/8/2010
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 stycznia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU PLANU

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 
poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199,poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413) Rada Gminy Kosakowo rozstrzyga, co następuje:
  W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
inwestycji celu publicznego obejmującego część działek 
nr 15, 11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8L 
w Dębogórzu oraz część działki nr 1079 w Pogórzu gmina 
Kosakowo w dniach od 20 lipca 2009 r. do 14 sierpnia 
2009 r. oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tj. do 
28 sierpnia 2009 r., a także w dodatkowym terminie wy-
łożenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach 
od 16 września 2009 r. do 23 września 2009 r. i w terminie 
14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu tj. do 08 października 
2009 r., do projektu planu nie wpłynęły uwagi w trybie 
art. 17 pkt 11) i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX/8/2010
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 stycznia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPI-
SANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FI-
NANSOWANIA.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
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U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 roku o fi nansach publicznych (Dz. 
U. z 3003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Gminy   Kosakowo 
rozstrzyga, co następuje:

§ 1

1. Dla inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej słu-
żących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
zalicza się inwestycje wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi).

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczane 
do zadań własnych gminy, zapisane w niniejszym planie 
obejmują:
a) budowę drogi gminnej oraz jej oświetlenie na te-

renie oznaczonym symbolem 6.KDD (odcinek ul. 
Owocowej) ulica klasy dojazdowej o długości 230 
mb, budowa na całej długości ulicy jezdni o dwóch 
pasach ruchu; szerokość jezdni minimum 5 m.

§ 2

  Inwestycję wymienioną w § 1 ust. 2 należy realizować 
zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i aktual-
ną wiedzą techniczną w okresie realizacji, w sposób nie 
naruszający ustaleń planu.

§ 3

  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych 
w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom 
ustawy o fi nansach publicznych oraz przepisom ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przy 
czym:

1) przychody i wydatki (w tym nazwę zadań inwestycyj-
nych i źródła ich fi nansowania w okresie wieloletnim) 
ustalone są przez Radę Gminy Kosakowo corocznie 
w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie 
wieloletniego planu inwestycyjnego,

2) źródłem finansowania inwestycji gminnych są 
w całości lub w części Budżet Gminy Kosakowo, 
źródła zewnętrzne (np.: fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej, dotacje z budżetu państwa, źródła z 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
itp.), porozumienia publiczno – prywatne.
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 UCHWAŁA Nr XXV/361/2010
Rady Gminy Przodkowo
 z dnia 15 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla fragmentu 
wsi Smołdzino w gminie Przodkowo.

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w 
zw. z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 20, art. 29 i art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 
Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Przodkowo” uchwalonego Uchwałą Rady 
Gminy Przodkowo Nr XXIII325/09 z dnia 22 października 
2009 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 


