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UCHWA£A Nr XXVIII/113/2001
Rady Gminy w Ostaszewie
z dnia 21 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/27/99 z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia gimnazjum w Ostaszewie.
Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
i Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia
1999 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VII/27/99 Rady Gminy w Ostaszewie z
dnia 12 marca 1999 r. § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Obwód szko³y obejmuje: Ostaszewo, Komarówka, Jeziernik, Lubiszynek, Pierwszy, Gniazdowo, Nowa Cerkiew, Palczewo, Piaskowiec, Groblica, Pu³kownikówka, Nowa Kocielnica.
2. Istnieje mo¿liwoæ kszta³cenia dzieci spoza obwodu
szkolnego.
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Poz. 593, 594, 595

§2

595

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXXIII/1032/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 marca 2001 r.

Przewodnicz¹cy Rady
A. Przedcieczyñski

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki  Migowo rejon ulicy
Piecewskiej w miecie Gdañsku.

594
UCHWA£A Nr XIX/146/2001
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 22 lutego 2001 r.
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartoci jednego punktu w z³otych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz § 2 ust. 2i § 3
ust. 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708 z 2000 r.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania oraz wartoæ jednego punktu w z³otych w celu okrelenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych samorz¹du terytorialnego w
wysokoci jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Pietrucin
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y NrXIX/146/2001
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 22 lutego 2001 r.
Najni¿sze
wynagrodzenie
Nazwa jednostki
w I kategorii zaorganizacyjnej
szeregowania
Gminny
Orodek Pomocy
Spo³ecznej

Wartoc jednego
punktu w z³otych

750,- z³otych

3,00,-

Przedszkole
w Sztutowie

600,- z³otych

3,00,-

Zespó³ Szkó³
w Sztutowie

600,- z³otych

3,00,-

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
M. Pietrucin

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piecki  Migowo rejon ulicy Piecewskiej w
miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar o powierzchni
11,53 ha, ograniczony:
 od strony pó³nocnej  ulic¹ Jakowa Dolina (od ulicy Rakoczego do ulicy Piecewskiej),
 od strony wschodniej  ulic¹ Piecewsk¹ (od ulicy
Jakowa Dolina do ulicy Morenowej),
 od strony po³udniowej  pó³nocn¹ lini¹ rozgraniczaj¹c¹ projektowan¹ ulicê Nowa Politechniczna,
 od strony zachodniej  ulic¹ Rakoczego (od projektowanej ulicy Nowa Politechniczna do ulicy Jakowa Dolina).
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 11 terenów (oznaczonych symbolem trzycyfrowym od 001
do 011), wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, oraz
ich przeznaczenie w/g klasyfikacji strefowej.
Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê
funkcji oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
33  us³ugi: administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetycznymi
w celach propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i
wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi
samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska kubaturowe, biura
instytucji komercyjnych, banki, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów zwi¹zanych
z handlem detalicznym.
Inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
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Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble, itp.
51  funkcje wydzielone chronione wyszczególnione z
nazwy, wymagaj¹ce ochrony przed uci¹¿liwociami obiekty u¿ytecznoci publicznej, które s¹ budowane przez
gminê w ramach zadañ w³asnych lub zleconych (np. ujêcia wody) oraz tereny zarezerwowane pod chronione
dominanty funkcyjne wed³ug uznania.
52  funkcje wydzielone niechronione jak wy¿ej tylko nie
wymagaj¹ce specjalnej ochrony, infrastruktura techniczna strefowa oraz liniowa wymagaj¹ca rezerwacji terenu z
wy³¹czeniem dróg i kolei.
62  zieleñ dostêpna: parki, lasy, skwery, zielone tereny
rekreacyjne, z dopuszczeniem funkcji zwi¹zanych z obs³ug¹ u¿ytkowników jak: wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlow¹ i gastronomiczn¹ z obiektów niewymagaj¹cych zgody na
budowê jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub
przenonych straganów rozstawionych tylko na czas
sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela lub w³adaj¹cego terenem).
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne ci¹gi
pieszo  jezdne.
85  tereny obs³ugi komunikacji: parkingi, stacje paliw,
przystanki, wêz³y integracyjne, itp.
Dla wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy 33.
§3
Realizacjê projektowanych zamierzeñ inwestycyjnych
nale¿y skoordynowaæ z uzbrojeniem terenu w niezbêdn¹
infrastrukturê techniczn¹ w zakresie zaopatrzenia w wodê
i odprowadzenia cieków, w nawi¹zaniu do systemów
miejskich.
§4
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy = powierzchnia u¿ytkowa zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki (b: d),
powierzchnia u¿ytkowa zabudowy brutto = powierzchnia ca³kowita wszystkich kondygnacji po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów pomniejszona o 10%,
2) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy: wysokoæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub
najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach,
3) okrelone na rysunku planu linie zabudowy nie dotycz¹ werand, wykuszy, balkonów.
§5
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1006
1. NUMER TERENU 001 2. POWIERZCHNIA 1,7572 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
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Ma³e hurtownie, gara¿owiska kubaturowe.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 1,45
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 400 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: do 12,00 m
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 40%
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE:
W obrêbie terenu ustala siê przebieg wewnêtrznej
drogi obs³uguj¹cej o szerokoci min 8,00 m (przebieg
jak na rysunku planu). Droga zakoñczona placem do
zawracania o wymiarach min 14 m x 14 m. Wjazd na
drogê obs³uguj¹c¹ z ulicy Rakoczego jak na Rysunku
planu.
8. PARKINGI
Minimum 3 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug i minimum 1 miejsce postojowe/
mieszkanie.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: obs³uga terenu z wewnêtrznej drogi obs³uguj¹cej (oznaczonej na rysunku planu) Wjazd na drogê i
wyjazd z drogi ustala siê z ulicy przyleg³ej do terenu
od strony po³udniowo  zachodniej (w miejscu oznaczonym na rysunku planu).
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z sieci niskiego lub redniego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego lub redniego cinienia
Ogrzewanie: gazowe, z miejskiej sieci ciep³owniczej
lub innych niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do miejskiej kanalizacji deszczowej
w ulicach przyleg³ych. Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z osadów
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 Zachowanie istniej¹cego starodrzewu.
 Minimum 20% powierzchni dzia³ki zagospodarowaæ zieleni¹ (drzewa, krzewy).
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 Dzia³alnoæ us³ugowa i produkcyjna nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku na
granicy dzia³ki lub dzia³ek bêd¹cych przedmiotem
inwestycji.
 Strefa uci¹¿liwoci akustycznej od ulicy Rakoczego i lotniska.W pomieszczeniach mieszkalnych zastosowaæ stolarkê o podwy¿szonej akustycznoci.
 Przez po³udniow¹ czêæ obszaru przebiega linia
energetyczna 110 kV. Dzia³alnoæ inwestycyjna w
strefie po³o¿onej wzd³u¿ linii (jak oznaczono na rysunku planu) wymaga uwzglêdnienia ograniczeñ i
uwarunkowañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych i Polskich Norm.
 W pó³nocno  zachodniej czêci terenu istnieje przebieg gazoci¹gu redniego cinienia. Zachowaæ wy-
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magane przepisami odleg³oci od gazoci¹gu do projektowanych obiektów.
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce
 Wymagany projekt zagospodarowania dla ca³ego terenu. W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg wewnêtrznej drogi obs³uguj¹cej
oznaczonej na Rysunku planu.
 W budowlach u¿ytecznoci publicznej i podziemnych budowlach komunikacyjnych planowaæ
ukrycia dla ludnoci dla potrzeb obrony cywilnej.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
 nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1006
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,95 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 62 Zieleñ dostêpna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie ustala
siê
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie ustala siê
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE:
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd dla obs³ugi technicznej od ci¹gu pieszorowerowego 009.81.
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z sieci niskiego napiêcia liniami kablowymi
Gaz: nie ustala siê
Ogrzewanie: nie ustala siê
cieki: nie ustala siê
Wody opadowe: nie ustala siê
Utylizacja odpadów sta³ych: nie ustala siê

Poz. 595

10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 Zachowanie istniej¹cego starodrzewu
 Wzbogacenie zieleni (drzewa, krzewy) o charakterze krajobrazowym
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 Strefa uci¹¿liwoci akustycznej od ulicy Rakoczego.
 Przez po³udniow¹ czêæ obszaru przebiega linia
energetyczna 110 kV. Dzia³alnoæ inwestycyjna w
strefie po³o¿onej wzd³u¿ linii (jak oznaczono na
Rysunku planu) wymaga uwzglêdnienia ograniczeñ
i uwarunkowañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych i Polskich Norm.
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce
 nie ustala siê
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
 nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1006
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 4,268 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 62 Zieleñ dostêpna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie ustala
siê
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie ustala siê
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE:
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd dla obs³ugi technicznej od ci¹gu pieszorowerowego 009.81 i drogi nr 011.81.
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej

Poz. 595
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Elektrycznoæ: z sieci niskiego napiêcia liniami kablowymi
Gaz: nie dotyczy
Ogrzewanie: nie dotyczy
cieki: nie dotyczy
Wody opadowe: nie dotyczy
Utylizacja odpadów sta³ych: nie dotyczy
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 Zachowanie istniej¹cego starodrzewu
 Wzbogacenie zieleni (drzewa, krzewy) o charakterze krajobrazowym
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 Strefa uci¹¿liwoci akustycznej od ulicy Rakoczego.
 Przez rodkow¹ i po³udniow¹ czeæ obszaru przechodz¹ linie energetyczna 110 kV
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce
 nie ustala siê
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
 nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1006
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 2,410 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Ma³e hurtownie, gara¿owiska kubaturowe.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: do 1,50
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: maksimum powierzchnia terenu, minimum 400 m2
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: do 12,00 m (nie
dotyczy budynku kocio³a)
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: do 20%
Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE:
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

8. PARKINGI
Minimum 3 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug i minimum 1 miejsce postojowe/
mieszkanie.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od drogi nr 008.81 i nr 010.81.
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z sieci niskiego lub redniego napiêcia
Gaz: z sieci niskiego lub redniego cinienia
Ogrzewanie: gazowe, z miejskiej sieci ciep³owniczej
lub innych niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe: do miejskiej kanalizacji deszczowej
w ulicach przyleg³ych
Wody opadowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wstêpnie oczyciæ z osadów
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 Zachowanie istniej¹cego starodrzewu
 Wprowadzenie zieleni (drzewa, krzewy) na minimum 20% powierzchni dzia³ki
 Wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu zastosowaæ rolinne lub techniczne ekrany akustyczne w celu minimalizacji ha³asu od trasy drogowej projektowanej wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 Dzia³alnoæ us³ugowa i produkcyjna nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku na
granicy dzia³ki lub dzia³ek bêd¹cych przedmiotem
inwestycji.
 Strefa uci¹¿liwoci akustycznej od ulicy Rakoczego i lotniska.W pomieszczeniach mieszkalnych zastosowaæ stolarkê o podwy¿szonej akustycznoci.
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce
 W budowlach u¿ytecznoci publicznej i podziemnych budowlach komunikacyjnych planowaæ
ukrycia dla ludnoci dla potrzeb obrony cywilnej.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
 nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1006

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1006

1. NUMER TERENU 005 2. POWIERZCHNIA 0,156 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 85 Tereny obs³ugi komunikacji: parking.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e z tej strefy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie dopuszcza siê
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie dopuszcza siê
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE:
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Parking na maksimum 50 miejsc postojowych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od drogi nr 010.81, etapowo do czasu
realizacji tej drogi od drogi nr 007.81
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z sieci niskiego napiêcia liniami kablowymi
Gaz: nie ustala siê
Ogrzewanie: nie ustala siê
cieki: nie ustala siê
Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych i osadów
Utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie wysypisko
odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Na min 20% powierzchni wprowadziæ zieleñ o ró¿nych formach (drzewa, krzewy, trawnik)
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce
 nie ustala siê
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
 nie ustala siê

1. NUMER TERENU 006 2. POWIERZCHNIA 0,006 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 52
Funkcje wydzielone niechronione. Infrastruktura techniczna: lokalizacja trafostacji.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e, poza wymienionymi w pkt 1.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie dopuszcza siê podzia³u terenu
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie ustala siê
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE:
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd dla obs³ugi technicznej od ci¹gu pieszo  rowerowego 009.81
Woda: nie ustala siê
Elektrycznoæ: z sieci redniego i niskiego napiêcia
liniami kablowymi
Gaz: nie ustala siê
Ogrzewanie: nie ustala siê
cieki: nie ustala siê
Wody opadowe: nie ustala siê
Utylizacja odpadów sta³ych: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce
 dopuszcza siê lokalizacjê trafostacji w odleg³oci
minimum 0,5 m od granicy dzia³ki.
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
 nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1006
1. NUMER TERENU 007 2. POWIERZCHNIA 0,192 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 62
Zieleñ dostêpna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Maksymalna i minimalna wielkoæ podzia³u: nie ustala
siê
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie ustala siê
Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie ustala siê
Linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE:
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi: dojazd od drogi 011.81.
Woda: z sieci miejskiej wodoci¹gowej
Elektrycznoæ: z sieci niskiego napiêcia liniami kablowymi
Gaz: nie ustala siê
Ogrzewanie: nie ustala siê
cieki: nie ustala siê
Wody opadowe: nie ustala siê
Utylizacja odpadów sta³ych: nie ustala siê
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 Zachowanie istniej¹cego starodrzewu
 Wzbogacenie zieleni poprzez wprowadzenie drzew
i krzewów
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 Strefa uci¹¿liwoci akustycznej od ulicy Rakoczego.
 Przez rodkow¹ i po³udniow¹ czeæ obszaru przechodzi linia energetyczna 110 kV.
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce
 nie ustala siê
17.2.Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
 nie ustala siê

KARTY TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA NR 1006
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 1,15 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81 Ulica lokalna
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
22,0 m
5. PARKINGI
Nie dopuszcza siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej w ulicy
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
 W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dopuszcza siê
przebieg sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
 Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
KARTY TERENU DLA DRÓG I ULIC MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA NR 1006
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 009 2. POWIERZCHNIA 0,125 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81 Publiczny ci¹g pieszy i rowerowy
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m
5. PARKINGI
Nie dopuszcza siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
 Szerokoæ ci¹gu pieszego minimum 5,00 m, szerokoæ dwukierunkowej cie¿ki rowerowej minimum 2,00.
 Dopuszcza siê przebieg sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
 Dopuszcza siê wprowadzenie elementów i konstrukcji dla realizacji przejcia pieszego i pieszo
rowerowego nad ulic¹ przylegaj¹c¹ do terenu planu od strony zachodniej.
KARTY TERENU DLA DRÓG I ULIC MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA NR 1006
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 010

2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
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3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81 Ulica dojazdowa
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
Nie dopuszcza siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej w ulicy
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
 W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dopuszcza siê
przebieg sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
 Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
KARTY TERENU DLA DRÓG I ULIC MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA NR 1006
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 011 2. POWIERZCHNIA 0,375 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy: 81
Odcinek ulicy lokalnej ³¹cz¹cej ul. Belgradzk¹ z ul. Morenow¹ pod wiaduktem w ci¹gu ul. Rakoczego
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m
5. PARKINGI
Nie dopuszcza siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej w ulicy
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
 W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dopuszcza siê
przebieg sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
 Nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
 Po realizacji wiaduktu ul. Piecewskiej nad ul. Now¹
Politechniczn¹  powi¹zanie z ul. Piecewsk¹ za porednictwem ul. 010 81.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki  Migowo rejon ulicy Piecewskiej w miecie Gdañsku, w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny stref funkcjonalnych,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 wewnêtrzn¹ drogê obs³uguj¹c¹,

 wjazd i wyjazd na wewnêtrzn¹ drogê obs³uguj¹c¹,
 strefê wzd³u¿ linii wysokiego napiêcia 110 kV,
 przeznaczenia terenów wg klasyfikacji strefowej.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego.
§8
Traci moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska nr LXV/484/93 z dnia 29 czerwca 1993 r.,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Gdañskiego Nr 18, poz. 102 z dnia 30 wrzenia 1993 r.
 w granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu,
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo, zatwierdzony Zarz¹dzeniem
Prezydenta Miasta Gdañska Nr 20/75 z dnia 2 kwietnia
1975 r., og³oszonym w Dzienniku Urzêdowym WRN
Nr 8, poz. 142 z dnia 30 kwietnia 1975 r. ze zmianami,
w granicach objêtych granicami niniejszego planu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

596
UCHWA£A Nr XXXIII/1033/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kartuskiej i Kalinowej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
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strzennego w rejonie ulic Kartuskiej i Kalinowej w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar oznaczony na rysunku
planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹
symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia
sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
strefa 31  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd. w ustalonych planem proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
strefa 33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi
u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w celach propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska, kubaturowe biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t. Inne us³ugi
na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci, urz¹dzenia
infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble itd.
strefa 81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne ci¹gi pieszo jezdne
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy  odleg³oæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (budynek lub
budowla nie powinna przekraczaæ dopuszczalnej wysokoci w ¿adnym punkcie terenu),
 intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni terenu.
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2310
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,70 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszkaniowo-us³ugowa, bez ustalania proporcji miêdzy funkcj¹ us³ugow¹ a mieszkaniow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Budownictwo wielorodzinne, ma³e domy mieszkalne
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5
maks. i min. wielkoæ podzia³u  nie ustala siê
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m
do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu
przy wejciu do budynku; maks. 2,5 kondygnacji
dachy  spadziste
procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20%
linie zabudowy  jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nale¿y zabezpieczyæ na terenie strefy: dla us³ug min.
2 stanowiska na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej, dla
mieszkalnictwa min. 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  dojazd z ul. Kalinowej
woda  z istniej¹cej i projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej
gaz  z istniej¹cej sieci gazu n/c
ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ indywidualnych
cieki  poprzez projektowane kana³y do istniej¹cej
sieci osiedlowej kanalizacji sanitarnej w ulicy Kalinowej
wody opadowe  poprzez projektowany kana³ kanalizacji deszczowej
utylizacja odpadów sta³ych  wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 zgrupowanie miejsc postojowych wymaga wprowadzenia powierzchni utwardzonych i podczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem do
odbiornika,
 minimum 40% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
 na dzia³kach granicz¹cych z ul. Kartusk¹ w ramach
powierzchni biologicznie czynnych zrealizowaæ nasadzenia zieleni wysokiej i redniej,
 wyklucza siê lokalizacjê us³ug wywo³uj¹cych powstawanie odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery oraz przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ powietrza i dopuszczalnego poziomu ha³asu,
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 dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e pogarszaæ stanu
rodowiska na terenach s¹siednich  udokumentowaæ ograniczenie zasiêgu uci¹¿liwoci do granic
dzia³ki,
 wzd³u¿ wschodniej granicy wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 teren granicz¹cy z drog¹ krajow¹ nr 7 wymagaj¹cy
wprowadzenia przez inwestora zabezpieczeñ akustycznych, w oparciu o ocenê wp³ywu planowanej
inwestycji na rodowisko,
 teren o trudnych warunkach hydrogeologicznych
 lokalizacjê obiektów wymagaj¹cych fundamentowania nale¿y poprzedziæ ekspertyz¹ hydrogeologiczn¹,
 teren wymaga lokalnego uregulowania stosunków
wodnych w dostosowaniu do przysz³ego zainwestowania.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17.1.INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Na obszarze strefy nale¿y stosowaæ przepisy i wymogi wynikaj¹ce z Obrony Cywilnej Kraju
17.2.INFORMACJE O OBIEKTACH I TERENACH CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17.3 ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê realizacjê zabudowy przy pó³nocnej granicy dzia³ki i przeznaczenie zabudowy na funkcje
us³ugowe, wskazane wprowadzenie wzmocnionej
stolarki okiennej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2310
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81 Ulica lokalna L
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Dla ca³ej ulicy Kalinowej  22 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu
 kontynuacja istniej¹cego szpaleru drzew

8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Istniej¹ca ul. Kalinowa poszerzona o 12 m
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w rejonie ulic
Kartuskiej i Kalinowej w miecie Gdañsku w skali
1:1000) stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granica opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy,
4) zieleñ izolacyjna,
5) proponowana lokalizacja wjazdu,
6) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
7) przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi w/g klasyfikacji strefowej.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Kokoszki jedn. G-H w Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIV/134/91 Rady Miasta Gdañska z dnia 2 maja 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego z 1991 r. Nr 13 , poz. 105),
2) miejscowy ogólny plan zagospodarowania miasta
Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXV/484/93 Rady
Miasta Gdañska z dnia 15 czerwca 1993 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
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UCHWA£A Nr XXXIII/1034/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kartuskiej w Kokoszkach (czêæ dzia³ki nr 417/3) w miecie Gdañsku.
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Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kartuskiej w Kokoszkach (czêæ
dzia³ki nr 417/3) w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar
oznaczony na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹
symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia
sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
strefa 31  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd. w ustalonych planem proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
strefa 33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi
u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w celach propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska, kubaturowe biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t. Inne us³ugi
na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci, urz¹dzenia
infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble itd.
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
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 dopuszczalna wysokoæ zabudowy  odleg³oæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (budynek
lub budowla nie powinna przekraczaæ dopuszczalnej
wysokoci w ¿adnym punkcie terenu),
 intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni terenu.
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2211
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,3 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszkaniowo  us³ugowa, w tym funkcje us³ugowe do 20% pow. u¿ytkowej
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Zabudowa zagrodowa.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy  maks. 0,3,
maks. i min. wielkoæ podzia³u  maks. 2 dzia³ki budowlane
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maks. 12 m do
kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy
wejciu do budynku; maks. 2,5 kondygnacji
procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20%
linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nale¿y zabezpieczyæ na terenie strefy: dla us³ug min.
2 stanowiska na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej, dla
mieszkalnictwa min. 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  dojazd z ulicy Kartuskiej,
woda  z miejskiego uk³adu wodoci¹gowego,
elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
gaz  z istniej¹cej sieci gazu r/c,
ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ indywidualnych lub z sieci zasilanej z kot³owni osiedlowej Kokoszki,
cieki  tymczasowo do szczelnego zbiornika bezodp³ywowego, docelowo do projektowanego miejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej,
wody opadowe  powierzchniowo w granicach dzia³ki,
utylizacja odpadów sta³ych  wysypisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 zgrupowanie miejsc postojowych wymaga wpro-
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wadzenia powierzchni utwardzonych i podczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem do
odbiornika,
 wyklucza siê lokalizacjê us³ug wywo³uj¹cych powstawanie odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery oraz przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ powietrza i dopuszczalnego poziomu ha³asu,
 dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e pogarszaæ stanu
rodowiska na terenach s¹siednich,
 minimum 40% (w tym 15% tej powierzchni pod
zadrzewienia) powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
 wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ od ulicy Kartuskiej,
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Uci¹¿liwoæ akustyczna ulicy Kartuskiej.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Odprowadzenie cieków do istniej¹cego zbiornika
bezodp³ywowego do czasu realizacji sieci.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17.1.INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Na obszarze strefy nale¿y stosowaæ przepisy i wymogi wynikaj¹ce z Obrony Cywilnej Kraju
17.2.INFORMACJE O OBIEKTACH I TERENACH CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17.3 ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nale¿y uwzglêdniæ ci¹g pieszy ³¹cz¹cy komunikacjê
publiczn¹ z rejonem mieszkaniowym Kokoszek G-H.
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Kartuskiej w Kokoszkach (czêæ dzia³ki nr 417/3) w
miecie Gdañsku w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granica opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) zieleñ izolacyjna,
5) proponowana lokalizacja wjazdu,
6) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
7) przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi w/g klasyfikacji strefowej,
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,

2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
 miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Kokoszki jedn. G-H w Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIV/134/91 Rady Miasta Gdañska z dnia 2 maja 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 13, poz. 105),
 miejscowy ogólny plan zagospodarowania miasta
Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXV/484/93 Rady
Miasta Gdañska z dnia 15 czerwca 1993 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

598
UCHWA£A Nr XXXIII/1035/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Z³ota Karczma i
mjr Mieczys³awa S³abego w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Z³ota Karczma i mjr Mieczys³awa S³abego w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar oznaczony na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹
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symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia
sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
strefa 31  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd. w ustalonych planem proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
strefa 33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi
u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w celach propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska, kubaturowe biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t. Inne us³ugi
na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci, urz¹dzenia
infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble itd.
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy  odleg³oæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (budynek lub
budowla nie powinna przekraczaæ dopuszczalnej wysokoci w ¿adnym punkcie terenu),
 intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni terenu.
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2212
1. TERENU 001 2. POWIERZCHNIA 0,26 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszkaniowo  us³ugowa, bez ustalania proporcji miêdzy funkcj¹ us³ugow¹ a mieszkaniow¹; preferowane funkcje us³ugowe: sport i turystyka.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  maks. 0,75,
maks. i min. wielkoæ podzia³u  nie ustala siê
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maks. 15 m do
kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy
wejciu do budynku; maks. 3,5 kondygnacji; limit
wysokoci dominanty architektonicznej w formie akcentu architektonicznego nie przekraczaj¹cego wysokoci 18 m,
procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 25%
linie zabudowy  jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Rozwi¹zania architektoniczne przyjazne dla osób niepe³nosprawnych.
8. PARKINGI
Nale¿y zabezpieczyæ min 2 stanowiska na 100 m2 pow.
u¿ytkowej us³ug i 2 stanowiska na 1 mieszkanie.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  dojazd z ulicy S³abego,
woda  z istniej¹cej sieci osiedlowej,
elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
gaz  z istniej¹cej sieci gazowej,
ogrzewanie  z kot³owni osiedlowej lub z niskoemisyjnych róde³ indywidualnych,
cieki  do istniej¹cej miejskiej kanalizacji sanitarnej
(dopuszcza siê prze³o¿enie sieci)
wody opadowe  odprowadziæ poprzez projektowany uk³ad kanalizacji deszczowej do Potoku Matarnickiego po uprzedniej
regulacji potoku od ul. M. S³abego do Obwodnicy
Trójmiejskiej,
utylizacja odpadów sta³ych  wysypisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 minimum 40% (w tym 15% pod zadrzewienia) powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, w tym wprowadziæ 5 m
pas zieleni ochronnej (niskiej i redniej) wzd³u¿
po³udniowej granicy terenu w celu ochrony skarpy przed uruchomieniem procesów erozyjnych
 odprowadzenie wód opadowych z ca³ego terenu
do kanalizacji w ulicy mjr S³abego,
 zgrupowanie miejsc postojowych wymaga wprowadzenia powierzchni utwardzonych i podczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem do
odbiornika,
 wyklucza siê lokalizacjê us³ug wywo³uj¹cych powstawanie odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery oraz przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ powietrza i dopuszczalnego poziomu ha³asu,
 dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e pogarszaæ stanu
rodowiska na terenach s¹siednich,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17.1.INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Na obszarze strefy nale¿y stosowaæ przepisy i wymogi wynikaj¹ce z Obrony Cywilnej Kraju.
17.2.INFORMACJE O OBIEKTACH I TERENACH CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2212
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,64 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23
Strefa mieszkaniowa  preferowana zabudowa wielorodzinna do wysokoci 3,5 kondygnacji.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  maks. 0,9,
maks. i min. wielkoæ podzia³u  nie ustala siê
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maks. 15 m do
kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy
wejciu do budynku; maks. 3,5 kondygnacji,
kszta³towanie zabudowy  rozcz³onkowana i zró¿nicowana pierzeja po³udniowa,
procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 25%
linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nale¿y zabezpieczyæ 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  dojazd z ulicy S³abego,
woda  z istniej¹cej sieci osiedlowej,
elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
gaz  z istniej¹cej sieci gazowej,
ogrzewanie  z kot³owni osiedlowej lub z niskoemisyjnych róde³ indywidualnych,
cieki  do istniej¹cej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (dopuszcza siê prze³o¿enie sieci)
wody opadowe  odprowadziæ poprzez projektowany uk³ad kanalizacji deszczowej do Potoku Matarnickiego po uprzedniej regulacji potoku od ul. M. S³abego do Obwodnicy Trójmiejskiej,
utylizacja odpadów sta³ych  wysypisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 minimum 40% (w tym 15% pod zadrzewienia) powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzch-

niê biologicznie czynn¹, w tym wprowadziæ 5 m
pas zieleni ochronnej (niskiej i redniej) wzd³u¿
po³udniowej granicy terenu w celu ochrony skarpy przed uruchomieniem procesów erozyjnych
 ochrona istniej¹cego drzewostanu
 odprowadzenie wód opadowych z ca³ego terenu
do kanalizacji w ulicy S³abego,
 zgrupowanie miejsc postojowych wymaga wprowadzenia powierzchni utwardzonych i podczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem do
odbiornika,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17.1.INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Wymagane rozwi¹zania architektoniczne wysokiej jakoci ze wzglêdu na ekspozycjê. Na obszarze strefy
nale¿y stosowaæ przepisy i wymogi wynikaj¹ce z
Obrony Cywilnej Kraju.
17.2.INFORMACJE O OBIEKTACH I TERENACH CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Z³ota Karczma i mjr Mieczys³awa S³abego w miecie
Gdañsku w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granica opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy,
4) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
5) przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi w/g klasyfikacji strefowej.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
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1) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki urbanistycznej Z³ota Karczma 
Matarnia zatwierdzony uchwa³¹ Nr VII/69/94 Rady Miasta Gdañska z dnia 20 padziernika 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 31, poz. 157)
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu,
2) miejscowy ogólny plan zagospodarowania miasta
Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXV/484/93 Rady
Miasta Gdañska z dnia 15 czerwca 1993 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

599
UCHWA£A NR XXXIII/1036/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie szko³y podstawowej
przy ulicy Radarowej w Klukowie w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szko³y podstawowej przy ulicy Radarowej w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar oznaczony na rysunku planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
strefa 33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci (poza
stacjami nadawczymi i przekanikowymi u¿ywaj¹cymi fale
elektromagnetyczne w celach propagacji), us³ugi sportu,
us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska, kubaturowe
biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu
religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie
przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t.
Inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych
powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci, urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.:
fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble itd.
strefa 52  funkcje wydzielone niechronione
wyszczególnione z nazwy nie wymagaj¹ce specjalnej
ochrony, administracja pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura techniczna strefowa, oraz liniowa wymagaj¹ca
rezerwacji terenu z wy³¹czeniem dróg i kolei, plus dominanty funkcyjne z zakresu strefy 33,
strefa 82  drogi i ulice zbiorcze
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy  odleg³oæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (budynek lub
budowla nie powinna przekraczaæ dopuszczalnej wysokoci w ¿adnym punkcie terenu),
 intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni terenu.
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:

§2

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2114

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹
symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia
sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
strefa 31  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd. w ustalonych planem proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹

1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszkaniowo  us³ugowa, w tym funkcje us³ugowe do 20% powierzchni u¿ytkowej
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  maks. 0,4,
maks. i min. wielkoæ podzia³u  bez mo¿liwoci podzia³u,

Dziennik Urzêdowy
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7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
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dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m
do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu
przy wejciu do budynku; maks. 2,5 kondygnacji
procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%
linie zabudowy  jak na rysunku planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Nale¿y zabezpieczyæ na terenie strefy dla us³ug min 2
stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej, dla mieszkalnictwa min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  dojazd z ulicy Radarowej, do czasu jego zrealizowania wjazd przez teren 002,
woda  z istniej¹cego wodoci¹gu miejskiego,
elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
gaz  z istniej¹cej sieci gazowej r/c lub butli,
ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ indywidualnych,
cieki  tymczasowo do istniej¹cego zbiornika szczelnego, docelowo do projektowanego miejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej,
wody opadowe  do istniej¹cego systemu na terenie
szko³y
utylizacja odpadów sta³ych  wysypisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 minimum 45% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
 zgrupowanie miejsc postojowych wymaga wprowadzenia powierzchni utwardzonych i podczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem do
odbiornika,
 wprowadzenie pasma zieleni izolacyjnej na granicy z ulic¹ 003-81
 wyklucza siê lokalizacjê us³ug wywo³uj¹cych powstawanie odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery oraz przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ powietrza i dopuszczalnego poziomu ha³asu,
 dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e pogarszaæ stanu
rodowiska na terenach s¹siednich  udokumentowaæ ograniczenie zasiêgu uci¹¿liwoci do granic
dzia³ki.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Odprowadzenie cieków do zbiornika bezodp³ywowego do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
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17.1.INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Na obszarze strefy nale¿y stosowaæ przepisy i wymogi wynikaj¹ce z Obrony Cywilnej Kraju.
17.2.INFORMACJE O OBIEKTACH I TERENACH CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2114
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 1,1 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52
Strefa funkcji wydzielonych niechronionych  us³ugi
owiaty
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  maks. 0,4
maks. i min. wielkoæ podzia³u  bez mo¿liwoci podzia³u,
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m
do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu
przy wejciu do budynku; maks. 2,5 kondygnacji
procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%
linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nale¿y zabezpieczyæ min 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  dojazd z ulicy Radarowej, dojazd do terenu
001 do czasu realizacji wjazdu z ul. Radarowej,
woda  z istniej¹cego wodoci¹gu miejskiego,
elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
gaz  z istniej¹cej sieci gazowej r/c lub butli,
ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ indywidualnych,
cieki  tymczasowo do istniej¹cego zbiornika szczelnego, docelowo do projektowanego miejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej,
wody opadowe  do istniej¹cego systemu na terenie
szko³y,
utylizacja odpadów sta³ych  wysypisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 minimum 50% powierzchni terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
 dzia³alnoæ inwestycyjn¹ nale¿y poprzedziæ waloryzacj¹ drzewostanu,
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12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Odprowadzenie cieków do zbiornika bezodp³ywowego do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17.1.INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Na obszarze strefy nale¿y stosowaæ przepisy i wymogi wynikaj¹ce z Obrony Cywilnej Kraju.
17.2.INFORMACJE O OBIEKTACH I TERENACH CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2114
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNOTECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza (projektowana)
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Nie ustala siê
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
Fragment projektowanej ulicy zbiorczej.
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie szko³y podstawowej przy ul. Radarowej w miecie Gdañsku w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granica opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
5) przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi w/g klasyfikacji strefowej.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
 miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania
przestrzennego jednostki strukturalnej Klukowo, Rêbiechowo w Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXXX/596/94 Rady Miasta Gdañska z dnia
19 kwietnia 1994 r.,
 miejscowy ogólny plan zagospodarowania miasta
Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXV/484/93 Rady
Miasta Gdañska z dnia 15 czerwca 1993 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

600
UCHWA£A NR XXXIII/1037/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kielnieñskiej
przy terenach kolejowych w Osowej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
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strzennego w rejonie ulicy Kielnieñskiej przy terenach
kolejowych w Osowej w miecie Gdañsku obejmuj¹cy
obszar oznaczony na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹
symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia
sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
strefa 31  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd. w ustalonych planem proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
strefa 33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi
u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w celach propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska, kubaturowe biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t. Inne us³ugi
na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci, urz¹dzenia
infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble itd.
strefa 81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne ci¹gi pieszo-jezdne
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy  odleg³oæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (budynek lub
budowla nie powinna przekraczaæ dopuszczalnej wysokoci w ¿adnym punkcie terenu),
 intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni terenu.
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2115
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,97 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszkaniowo  us³ugowa, w tym funkcje us³ugowe do 20% powierzchni u¿ytkowej.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Budownictwo wielorodzinne, zwarta zabudowa jednorodzinna, ma³e domy mieszkalne oraz us³ugi generuj¹ce znaczny ruch samochodowy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywnoæ zabudowy  maks. 0,4
maks. i min. wielkoæ podzia³u  zakaz kolejnych podzia³ów na dzia³ki budowlane
dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m
do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu
przy wejciu do budynku; maks. 2,5 kondygnacji
procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20%
linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nale¿y zabezpieczyæ na terenie strefy dla us³ug min 2
stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej, dla mieszkalnictwa min. 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  dojazd z ulicy 002  81,
woda  z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej w
ulicy Kielnieñskiej,
elektrycznoæ  z projektowanej sieci elektroenergetycznej,
gaz  z istniej¹cej sieci gazu n/c,
ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ indywidualnych lub z sieci cieplnej zasilanej z kot³owni osiedlowej Osowa,
cieki  poprzez projektowany kana³ do istniej¹cego
w ulicy Parterowej,
wody opadowe  o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym normom zagospodarowaæ na dzia³ce, docelowo w³¹czyæ do projektowanego uk³adu dla dzielnic
Osowa, Barniewice, Klukowo-Rêbiechowo
utylizacja odpadów sta³ych  wysypisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 dzia³alnoæ inwestycyjn¹ nale¿y poprzedziæ ekspertyz¹ hydrogeologiczn¹, okrelaj¹c¹ warunki zachowania stabilnoci skarp,
 nale¿y wykonaæ odwodnienie i zabezpieczenie
skarp przed erozj¹,
 minimum 50% powierzchni dzia³ek wyznaczonych
przez nieprzekraczalne linie zabudowy nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
 nale¿y zrewitalizowaæ zieleñ istniej¹c¹ na terenie
zaznaczonym na rysunku planu,

Poz. 600
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 na skarpy nale¿y wprowadziæ zieleñ okrywow¹,
 wyklucza siê lokalizacjê us³ug wywo³uj¹cych powstawanie odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery oraz przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ powietrza i dopuszczalnego poziomu ha³asu,
 dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e pogarszaæ stanu
rodowiska na terenach s¹siednich  udokumentowaæ ograniczenie zasiêgu uci¹¿liwoci do granic
dzia³ki,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
S¹siedztwo terenów kolejowych.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17.1.INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nale¿y chroniæ widok na jezioro z punktu widokowego okrelonego na rysunku planu przez odpowiednie kszta³towanie zieleni. Zakaz nasadzeñ drzew
i krzewów w 5-cio metrowym pasie wzd³u¿ pó³nocno  wschodniej granicy terenu w zwi¹zku z przebiegaj¹cymi liniowymi obiektami infrastruktury technicznej. Na obszarze strefy nale¿y stosowaæ przepisy i wymogi wynikaj¹ce z Obrony Cywilnej Kraju.
17.2.INFORMACJE O OBIEKTACH I TERENACH CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2115
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO TECHNICZNYM
Nr strefy 81 ulica dojazdowa D (plac do zawracania)
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6 WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Kielnieñskiej przy terenach kolejowych w Osowej w
skali 1: 1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granica opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) zieleñ do zachowania i ochrony,
5) punkt widokowy o niepe³nej panoramie,
6) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
7) przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi w/g klasyfikacji strefowej.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu:
 miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Osowa w
Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXIV/476/93 Rady
Miasta Gdañska z dnia 15 czerwca 1993 r.,
 miejscowy ogólny plan zagospodarowania miasta
Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXV/484/93 Rady
Miasta Gdañska z dnia 15 czerwca 1993 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
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