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656

§1

UCHWA£A Nr XXXII/204/2001
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Niepubliczne szko³y o uprawnieniach szkó³ publicznych,
niepubliczne placówki otrzymuj¹ dotacjê z bud¿etu powiatu.
§2
Okrela siê:
1. Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkó³ o uprawnieniach szkó³ publicznych i niepublicznych placówek dzia³aj¹cych na terenie Powiatu Lêborskiego, co stanowi za³¹cznik nr 1.
2. Wzór umowy na udzielenie dotacji, co stanowi za³¹cznik nr 2*.
3. Wzór rozliczenia dotacji, co stanowi za³¹cznik nr 3*.

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkó³ o uprawnieniach szkó³ publicznych i
niepublicznych placówek dzia³aj¹cych na terenie Powiatu Lêborskiego.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) i art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t. j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz art. 118 ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) uchwala siê co
nastêpuje:

§3
Z chwil¹ wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Nr XXIII/156/2001 Rady Powiatu Lêborskiego, z
* Za³¹czników Nr 2 i 3 nie publikuje siê.
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dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia
dotacji dla szkó³ i placówek niepublicznych dzia³aj¹cych
na terenie Powiatu Lêborskiego.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Lêborskiego.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. Kupper
Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXXII/204/2001
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.
Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkó³ o uprawnieniach szkó³ publicznych i niepublicznych placówek dzia³aj¹cych na terenie Powiatu
Lêborskiego.
§1
Niepubliczne szko³y o uprawnieniach szkó³ publicznych,
w których realizowany jest obowi¹zek nauki i obowi¹zek
szkolny otrzymuj¹ dotacjê, w wysokoci nie ni¿szej ni¿
kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju
szko³y w czêci owiatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat.
§2
Niepubliczne szko³y o uprawnieniach szkó³ publicznych,
nie wymienione w §1 otrzymuj¹ dotacjê w wysokoci nie
ni¿szej ni¿ 50 % ustalonych w bud¿ecie powiatu wydatków bie¿¹cych w roku udzielenia dotacji, ponoszonych
w szko³ach publicznych tego samego typu i rodzaju, w
przeliczeniu na jednego ucznia.
§3
Niepubliczne placówki:
1) specjalne orodki szkolno  wychowawcze,
2) placówki zapewniaj¹ce opiekê i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem sta³ego zamieszkania,
3) internaty,
otrzymuj¹ dotacjê w wysokoci równej ustalonym w
bud¿ecie powiatu wydatkom bie¿¹cym w roku udzielenia dotacji, ponoszonym na jednego wychowanka w
tego samego rodzaju placówce publicznej.
§4
1. Dotacji udziela siê na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadz¹cej szko³ê lub placówkê, okrelon¹
w § 1, 2, 3, z³o¿ony w siedzibie organu dotuj¹cego do
dnia 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego dotacjê.
2. Wniosek o dotacjê powinien zawieraæ:
a) numer i datê zawiadczenia o wpisie do ewidencji
szkó³ i placówek niepublicznych,
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b) numer i datê decyzji o nadaniu uprawnieñ szko³y publicznej,
c) planowan¹ liczbê uczniów lub wychowanków,
d) zobowi¹zanie do informowania organu dotuj¹cego
o zmianach w liczbie uczniów (wychowanków),
e) numer rachunku bankowego, na którym ma byæ
przekazana dotacji;
3. Organ dotuj¹cy mo¿e ¿¹daæ dostarczenie w wyznaczonym terminie innych informacji i dokumentów niezbêdnych do rozpatrzenia wniosku.
§5
Organ dotuj¹cy nalicza dotacjê na podstawie:
1. Meldunku o liczbie uczniów w szkole  sprawozdanie
EN-8 wed³ug stanu na dzieñ 20 wrzenia roku poprzedzaj¹cego udzielenie dotacji,
2. Informacji o liczbie wychowanków w placówce  wed³ug sprawozdania GUS, informuj¹cego o liczbie wychowanków.
§6
1. Udzielenie dotacji nastêpuje na podstawie pisemnej
umowy zawartej pomiêdzy organem dotuj¹cym a wnioskodawc¹.
2. Umowa, o której mowa w pkt. 1 powinna okrelaæ w
szczególnoci:
a) wysokoæ nale¿nej dotacji i tryb jej p³atnoci,
b) tryb kontroli wykonania zadania,
c) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej czêci dotacji;
3. Wzór umowy okrela za³¹cznik nr 2 do uchwa³y
Nr XXXII/204/2001 Rady Powiatu Lêborskiego, z dnia
28 grudnia 2001 r.
§7
Organ dotuj¹cy przekazuje dotacjê w 12 czêciach, w
terminie do ostatniego dnia ka¿dego miesi¹ca.
§8
W postêpowaniu o udzielenie dotacji stosuje siê zasadê jawnoci, której realizacjê zapewnia umieszczenie na
tablicy Starostwa Powiatowego nastêpuj¹cych informacji dotycz¹cych:
1) mo¿liwoci sk³adania wniosków o udzielenie dotacji zgodnie z § 4 ust. 2,
2) wykaz podmiotów ubiegaj¹cych siê o udzielenie dotacji,
3) wykaz przyznanych dotacji, z podaniem wysokoci
dotacji,
4) rozliczenie udzielonych dotacji.
§9
Osoba prowadz¹ca niepubliczn¹ szko³ê lub placówkê
jest zobowi¹zana przekazywaæ rozliczenie dotacji nie póniej ni¿ do 10 dnia nastêpnego miesi¹ca, za który wyp³acono dotacjê, za okres od pocz¹tku roku kalendarzowego do koñca miesi¹ca sprawozdawczego, z równoczesnym podaniem aktualnej liczby uczniów, wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr XXXII/204/2001
Rady Powiatu Lêborskiego z dnia 28 grudnia 2001 r.
§ 10
Organowi dotuj¹cemu lub osobom przez niego upowa¿nionym przys³uguje prawo kontroli wykorzystania
udzielonych dotacji, w szczególnoci przez:
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1) analizê rozliczenia okrelonego w § 9,
2) okresowe kontrole w siedzibie szko³y lub placówki,
3) ¿¹danie udzielenia stosownych informacji lub udostêpnienia dokumentów pozwalaj¹cych na kontrolê wykorzystania dotacji.
§ 11
Dotacja (lub jej czêæ) niewykorzystana podlega zwrotowi do bud¿etu powiatu, a wykorzystana niezgodnie z
przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z ustawowymi
odsetkami liczonymi od dnia jej uzyskania.

657
UCHWA£A Nr XXXII/205/2001
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.

ze zm.) art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zm.),
Rada Powiatu Lêborskiego, ustala co nastêpuje:
§1
Ustala siê plan sieci szkó³ publicznych ponadgimnazjalnych w Powiecie Lêborskim, rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ od 1 wrzenia 2002 r., który stanowi za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Lêborskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie okrelenia planu sieci szkó³ publicznych ponadgimnazjalnych w Powiecie Lêborskim.
Na podstawie art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1, pkt. 3 i art. 17
ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz art. 10a
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzaj¹ce
reformê ustroju szkolnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 96,

Przewodnicz¹cy Rady
W. Kupper
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXII/205/2001
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE LÊBORSKIM

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nazwa szko³y, typ i siedziba
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1
ul. Dygasiñskiego 14
84-300 Lêborku:
- I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2
ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lêborku:
- II Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Organ prowadz¹cy
Powiat Lêborski

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Warszawska 17
84-300 Lêborku:
-Technikum
-Zasadnicza Szko³a Zawodowa
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lêborku:
-Liceum Profilowane
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3
ul. Dygasiñskiego 14
84-300 Lêbork:
- Liceum Profilowane
- Technikum
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4
ul. Pionierów 16
84-300 Lêbork:
- Liceum Profilowane
- Technikum
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa
Specjalny Orodek Szkolno  Wychowawcz
im .J. Korczaka
ul. M. Reja 18
84-300 Lêbork
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna

Powiat Lêborski

Powiat Lêborski

Powiat Lêborski

Powiat Lêborski

Powiat Lêborski

Powiat Lêborski
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658
UCHWA£A Nr XLV/1378/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego M³yniska  Letnica w 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,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804), art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Miasta Gdañska uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego M³yniska  Letnica
w Gdañsku obejmuj¹cy obszar ograniczony:
1) od wschodu  brzegiem Martwej Wis³y,
2) od po³udnia  ulic¹ Swojsk¹, Tward¹, wêz³em Kliniczna,
3) od zachodu  lini¹ kolejow¹ do Nowego Portu,
4) od pó³nocy  tras¹ Now¹ Wyzwolenia.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 113 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 113) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wg 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
podziemne i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne
Strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
Strefa 24  zabudowa wielorodzinna
Strefa 31  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca strefy 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
Strefa 32  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca strefy 24 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
Strefa 33  administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, 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 de-
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talicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t, inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci,
urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ 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, itp.
Strefa 41  strefa produkcyjno-us³ugowo-sk³adowa 
jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem, ¿e dana produkcja i zastosowane technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla
rodowiska i ¿ycia ludnoci nawet w przypadku awarii, poza: przemys³em chemicznym, metalurgicznym,
wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci
wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, iloci przewozów
koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji
zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów warsztaty samochodowe, sk³ady
(poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich),
hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobna wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcja urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹ rodków
produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcja nieuci¹¿liwa, produkcja spo¿ywcza (poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem ryb), azyle
dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i
autobusowe, tereny sk³adowania samochodów osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹.
Strefa 42  przemys³  strefa produkcji wielkotowarowej i produkcji o znacznym stopniu uci¹¿liwoci zwi¹zanej z du¿ymi przewozami, emisj¹ zanieczyszczeñ, ha³asem, znacznymi polami elektromagnetycznymi, du¿¹
iloci¹ odpadów poprodukcyjnych itp.
Dopuszcza siê wszelk¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i produkcyjn¹ mo¿liw¹ na terenach zurbanizowanych i w
granicach administracyjnych miasta oraz funkcje z zakresu strefy 33 i 41.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹.
Strefa 53  funkcje wydzielone uci¹¿liwe
(np. oczyszczalnia cieków, elektrociep³ownia, porty lotnicze, lotniska, l¹dowiska helikopterów, cmentarze itd.)
plus dominanty funkcyjne z zakresu stref 41 i 42
Strefa 61  zieleñ chroniona
zieleñ niedostêpna dla ludnoci (np. zamkniête rezerwaty przyrody, wydmy itd.) elementy liniowej infrastruktury technicznej,
Strefa 62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd., elementy liniowej infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastro-
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nomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia
na budowê, jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych straganów rozstawionych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem).
Strefa 81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne ci¹gi pieszo-jezdne
Strefa 82  drogi i ulice zbiorcze
Strefa 83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o ruchu przyspieszonym
Strefa 91  torowiska
Strefa 01  wody chronione

10.
11.

§3
Wyjanienia pojêæ u¿ytych w niniejszym planie
 intensywnoæ zabudowy = stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni
dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu
budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten
i kominów w metrach.

12.

§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 13,37 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  zakaz w³¹czeñ do trasy 046-83
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury  w strefie proj. lokalizacja GPZ-u
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury

13.
14.

15.
16.
17.
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utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci
terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone
stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; dla pasa terenu o
szer. 5 m od korony rowu melioracyjnego zgodnie z
rysunkiem planu wyklucza siê wszelkie sta³e zainwestowanie i nasadzenia uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie
konserwacji rowu przez s³u¿by konserwacyjne; w
budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasach komunikacji kolejowej i
ko³owej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ
akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
pó³nocno-zachodnia czêæ terenu znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji kolejowej i ko³owej  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w
przepisach szczególnych; przez teren przebiega projektowana linia elektroenergetyczna 110 kV z 40 m
stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
w obszarze proj. lokalizacja GPZ-u (ok. 0,4 ha) linie
wydzielenia GPZ-u na planie maj¹ charakter orientacyjny; dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer.
10,0 m, dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych w s¹siedztwie terenów kolejowych zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 476 wraz ze
zmianami);
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej; w strefie zalecana lokalizacja stacji trafo
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 22,63 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 61 zieleñ chroniona, system melioracyjny
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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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  nie ustala siê
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  nie ustala siê
wody opadowe  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji deszczowej i czêciowe zagospodarowanie w obrêbie terenu
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dla pasa terenu o szer. 5 m od korony rowu melioracyjnego zgodnie z rysunkiem planu wyklucza siê
wszelkie sta³e zainwestowanie i nasadzenia uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie konserwacji rowu przez s³u¿by
konserwacyjne
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci od sk³adowiska ¿u¿la i popio³u
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 003 2. POWIERZCHNIA 20,44 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 53 sk³adowisko ¿u¿la i popio³u
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie inne poza okrelon¹ w p. 3 oraz zieleni¹
chronion¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  obs³uga od ulicy 092-81
woda  nie ustala siê
elektrycznoæ  nie ustala siê
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 WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dla pasa terenu o szer. 5 m od korony rowu melioracyjnego zgodnie z rysunkiem planu wyklucza siê
wszelkie sta³e zainwestowanie i nasadzenia uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie konserwacji rowu przez s³u¿by
konserwacyjne
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê mo¿liwoæ zagospodarowania czêci terenu zieleni¹ chronion¹;
nowowprowadzane gatunki drzew winny byæ zgodne z warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 004 2. POWIERZCHNIA 12,72 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 53 zajezdnia tramwajowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie inne poza funkcj¹ okrelon¹ w p. 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
min. 2 miejsca parkingowe/100 zatrudnionych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ulica Marynarki Polskiej
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach 
w strefie lokalizacja stacji redukcyjnej gazu
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
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17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
w strefie zalecana realizacja stacji trafo;
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 1,72 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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 mieszkaniowa jednorodzinna
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 13,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla budynków o wartociach kulturowych oznaczonych na planie dopuszcza siê rozbudowê lub wymianê substancji przy zachowaniu skali i typu zabudowy
tj. k¹ta nachylenia dachu, kierunku kalenicy, kompozycji bry³y, kolorystyki i materia³ów budowlanych elewacji;
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci
terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone
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stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy
trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i
stolarki;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
ko³owej  droga 111- 83  koniecznoæ zastosowania
rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ
do poziomu okrelonego w przepisach szczególnych;
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cej zabudowy
mieszkaniowej dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia budynków mieszkalnych ze
wzglêdu na ich z³y stan techniczny dopuszcza siê
budowê nowych bez czêci us³ugowej; dla dróg
dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m, dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej;
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali, typu zabudowy jak dla obiektów o wartociach kulturowych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 1,12 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa  bez
okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹
a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m (w przypadku
dachów spadzistych maks. wys. do kalenicy g³ównej)
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê wymóg utrzymania min.
40% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 20% ca³oci terenu pod nowe zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ
powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹
ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w
stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹; na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia bu-
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dynków mieszkalnych ze wzglêdu na ich z³y stan techniczny, dopuszcza siê budowê nowych, bez czêci us³ugowej
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej;
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy jak w s¹siedztwie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 2,02 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa 
bez okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych
nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m (w przypadku
dachów spadzistych maksymalna wysokoæ do kalenicy g³ównej)
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekro-

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Poz. 658

czeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê wymóg utrzymania min.
40% terenów jako biologicznie czynne w tym przeznaczenia 15% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹
ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w
stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia budynków mieszkalnych ze
wzglêdu na ich z³y stan techniczny dopuszcza siê
budowê nowych bez czêci us³ugowej
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej;
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy jak w s¹siedztwie;
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 13,04 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
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7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych; warunkiem wprowadzenia zainwestowania w czêci pó³nocnej strefy jest przebudowa istniej¹cego uk³adu melioracyjnego; w budynkach
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych
przy trasie komunikacji kolejowej nale¿y przewidzieæ
wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; dla pasa terenu o szer. 5 m od
korony rowu melioracyjnego zgodnie z rysunkiem
planu wyklucza siê wszelkie sta³e zainwestowanie i
nasadzenia uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie konserwacji rowu przez s³u¿by konserwacyjne
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren w rejonie linii kolejowej przebiega projektowana linia elektroenergetyczna 110 kV z 40m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu; teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji kolejowej
i ko³owej  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu
okrelonego w przepisach szczególnych
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m,
dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych w s¹siedztwie terenów kolejowych zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
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z dnia 5 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 476 wraz ze
zmianami);
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
w strefie zalecana realizacja stacji trafo;
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 5,72 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa 
bez okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych
nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m (w przypadku
dachów spadzistych maks. wys. do kalenicy g³ównej)
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla budynków o wartociach kulturowych oznaczonych na planie dopuszcza siê rozbudowê lub wymianê substancji przy zachowaniu skali i typu zabudowy
tj. k¹ta nachylenia dachu, kierunku kalenicy, kompozycji bry³y, kolorystyki i materia³ów budowlanych elewacji
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê wymóg utrzymania min.
40% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹
ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w
stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ; w
obszarze strefy oznaczono tereny do zagospodarowania zieleni¹ ogólnodostêpn¹;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia budynków mieszkalnych ze
wzglêdu na ich z³y stan techniczny dopuszcza siê
budowê nowych bez czêci us³ugowej;
regulacja ulicy 093-81 kosztem dzia³ek przylegaj¹cych;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej;
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy jak dla obiektów o
wartociach kulturowych;
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 7,40 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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

Poz. 658

6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 13,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci
terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone
stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa
nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ;
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m.
dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
w strefie zalecana lokalizacja stacji trafo;
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej;
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 6,20 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa 
bez okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych
nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m (w przypadku
dachów spadzistych maks. wys. do kalenicy g³ównej)
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ograniczenie wjazdów bramowych od ul. Marynarki Polskiej
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla budynków o wartociach kulturowych oznaczonych na planie dopuszcza siê rozbudowê lub wymianê substancji przy zachowaniu skali i typu zabudowy
tj. k¹ta nachylenia dachu, kierunku kalenicy, kompozycji bry³y, kolorystyki i materia³ów budowlanych elewacji;
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; w budynkach przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ
akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; ustala
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13.
14.

15.
16.
17.
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siê wymóg utrzymania min. 40% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci
terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone
stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa
nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
ko³owej  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu
okrelonego w przepisach szczególnych;
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia budynków mieszkalnych ze
wzglêdu na ich z³y stan techniczny dopuszcza siê
budowê nowych bez czêci us³ugowej;
dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m,
dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej;
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy jak dla obiektów o
wartociach kulturowych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 1,64 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa  bez
okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹
a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m (w przypadku
dachów spadzistych maks. wys. do kalenicy g³ównej)
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla budynków o wartociach kulturowych oznaczonych na planie dopuszcza siê rozbudowê lub wymianê substancji przy zachowaniu skali i typu zabudowy
tj. k¹ta nachylenia dachu, kierunku kalenicy, kompozycji bry³y, kolorystyki i materia³ów budowlanych elewacji;
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê wymóg utrzymania min.
40% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹
ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w
stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ; w
obszarze strefy oznaczono tereny do zagospodarowania zieleni¹ ogólnodostêpn¹;
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
0%
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16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia budynków mieszkalnych ze
wzglêdu na ich z³y stan techniczny dopuszcza siê
budowê nowych bez czêci us³ugowej;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy jak dla obiektów o
wartociach kulturowych;
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 1,52 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa  bez
okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹
a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m (w przypadku dachów spadzistych maks. wys. do kalenicy g³ównej)
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.; dla
funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
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utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla budynków o wartociach kulturowych oznaczonych na planie dopuszcza siê rozbudowê lub wymianê substancji przy zachowaniu skali i typu zabudowy
tj. k¹ta nachylenia dachu, kierunku kalenicy, kompozycji bry³y, kolorystyki i materia³ów budowlanych elewacji
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê wymóg utrzymania min.
40% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹
ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w
stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia budynków mieszkalnych ze
wzglêdu na ich z³y stan techniczny dopuszcza siê
budowê nowych bez czêci us³ugowej;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy jak dla obiektów o
wartociach kulturowych;
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 3,05 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynne
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m,
dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 1,56 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa 
bez okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych
nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m (w przypadku
dachów spadzistych maks. wys. do kalenicy g³ównej)
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; w budynkach przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacji kolejowej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izo-
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lacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; w obszarze strefy oznaczono tereny do zagospodarowania zieleni¹ ogólnodostêpn¹; ustala siê wymóg utrzymania min. 40% terenów jako biologicznie
czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci terenu
pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem
rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5
nowych nasadzeñ;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
kolejowej  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu
okrelonego w przepisach szczególnych
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia budynków mieszkalnych ze
wzglêdu na ich z³y stan techniczny dopuszcza siê
budowê nowych bez czêci us³ugowej;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych w s¹siedztwie terenów kolejowych zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 476 wraz ze
zmianami);
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej;
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy jak w s¹siedztwie;
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 1,80 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa  bez
okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹
a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
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wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych
nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m (w przypadku
dachów spadzistych maks. wys. do kalenicy g³ównej)
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê wymóg utrzymania min.
40% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹
ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w
stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
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16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia budynków mieszkalnych ze
wzglêdu na ich z³y stan techniczny dopuszcza siê
budowê nowych bez czêci us³ugowej; dla dróg
dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m, dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej; dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 1,40 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 17,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 0,64 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 13 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
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cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 1,28 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa  bez
okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹
a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m (w przypadku
dachów spadzistych maks. wys. do kalenicy g³ównej)
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
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nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla budynków o wartociach kulturowych oznaczonych na planie dopuszcza siê rozbudowê lub wymianê substancji przy zachowaniu skali i typu zabudowy
tj. k¹ta nachylenia dachu, kierunku kalenicy, kompozycji bry³y, kolorystyki i materia³ów budowlanych elewacji
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê wymóg utrzymania min.
40% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹
ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w
stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ; w
obszarze strefy oznaczono tereny do zagospodarowania zieleni¹ ogólnodostêpn¹;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia budynków mieszkalnych ze
wzglêdu na ich z³y stan techniczny dopuszcza siê
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budowê nowych bez czêci us³ugowej; ewentualna rozbudowa od strony tylnej, form¹, gabarytami i materia³ami budowlanymi podporz¹dkowana budynkom istniej¹cym;
w przypadku z³ego stanu technicznego zagra¿aj¹cego
katastrof¹ budowlan¹ wymiana substancji mo¿liwa
przy zachowaniu rygorów jak dla zabudowy nowoprojektowanej;
dla budynków nowoprojektowanych w obszarze pierzei ulicznej obowi¹zuje utrzymanie istniej¹cej skali zabudowy i nawi¹zanie do jej charakteru przez k¹t nachylenia dachu, kompozycjê bry³y oraz kolorystykê i
rodzaj materia³ów budowlanych;
ustala siê mo¿liwoæ wymiany substancji oraz przebudowy i rozbudowy budynków nie oznaczonych na planie jako posiadaj¹ce wartoci kulturowe przy zachowaniu rygorów jak dla zabudowy nowoprojektowanej;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej;
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy jak dla obiektów o wartociach kulturowych;
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 020 2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa  bez
okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹
a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m (w przypadku dachów spadzistych maks. wys. do kalenicy g³ównej)
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
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cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla budynków o wartociach kulturowych oznaczonych na planie dopuszcza siê rozbudowê lub wymianê substancji przy zachowaniu skali i typu zabudowy
tj. k¹ta nachylenia dachu, kierunku kalenicy, kompozycji bry³y, kolorystyki i materia³ów budowlanych elewacji
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê wymóg utrzymania min.
40% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹
ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w
stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia budynków mieszkalnych ze
wzglêdu na ich z³y stan techniczny dopuszcza siê
budowê nowych bez czêci us³ugowej;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy jak dla obiektów o wartociach kulturowych;
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

Poz. 658
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 0,88 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa 
bez okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych
nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m (w przypadku
dachów spadzistych maks. wys. do kalenicy g³ównej)
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla budynków o wartociach kulturowych oznaczonych na planie dopuszcza siê rozbudowê lub wymianê substancji przy zachowaniu skali i typu zabudowy
tj. k¹ta nachylenia dachu, kierunku kalenicy, kompozycji bry³y, kolorystyki i materia³ów budowlanych elewacji
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê wymóg utrzymania min.
40% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹
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ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w
stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia budynków mieszkalnych ze
wzglêdu na ich z³y stan techniczny dopuszcza siê
budowê nowych bez czêci us³ugowej;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy jak dla obiektów o wartociach kulturowych;
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa  bez
okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹
a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m (w przypadku dachów spadzistych maks. wys. do kalenicy g³ównej)
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
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8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla budynków o wartociach kulturowych oznaczonych na planie dopuszcza siê rozbudowê lub wymianê substancji przy zachowaniu skali i typu zabudowy
tj. k¹ta nachylenia dachu, kierunku kalenicy, kompozycji bry³y, kolorystyki i materia³ów budowlanych elewacji
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê wymóg utrzymania min.
40% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹
ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w
stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ;
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia budynków mieszkalnych ze
wzglêdu na ich z³y stan techniczny dopuszcza siê
budowê nowych bez czêci us³ugowej;
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy jak dla obiektów o wartociach kulturowych;
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 023
2. POWIERZCHNIA 1,08 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa 
bez okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wyklucza siê realizacjê nowych lokali mieszkalnych
nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m (w przypadku
dachów spadzistych maks. wys. do kalenicy g³ównej)
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla budynków o wartociach kulturowych oznaczonych na planie dopuszcza siê rozbudowê lub wymianê substancji przy zachowaniu skali i typu zabudowy
tj. k¹ta nachylenia dachu, kierunku kalenicy, kompozycji bry³y, kolorystyki i materia³ów budowlanych elewacji
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê wymóg utrzymania min.
40% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹
ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w
stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ; w
budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; w obszarze strefy oznaczono tereny do zagospodarowania zieleni¹ ogólnodostêpn¹;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
ko³owej  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu
okrelonego w przepisach szczególnych;
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych dla polepszenia warunków mieszkaniowych bez mo¿liwoci realizacji nowych lokali
mieszkalnych nie zwi¹zanych integralnie z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹;
na dzia³kach budowlanych, gdzie istnieje koniecznoæ wyburzenia budynków mieszkalnych ze
wzglêdu na ich z³y stan techniczny dopuszcza siê
budowê nowych bez czêci us³ugowej;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy jak dla obiektów o
wartociach kulturowych;
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 024
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 53 przepompownia cieków
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie inne poza okrelon¹ w p. 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  w³¹cznie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  zagospodarowanie w obrêbie dzia³ki
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 025 2. POWIERZCHNIA 1,40 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
funkcja mieszkaniowa poza istniej¹c¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
funkcja mieszkaniowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  obs³uga od ul. Uczniowskiej, zakaz w³¹czeñ
do Trasy Sucharskiego
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla budynków o wartociach kulturowych oznaczonych na planie dopuszcza siê rozbudowê lub wymianê substancji przy zachowaniu skali i typu zabudowy
tj. k¹ta nachylenia dachu, kierunku kalenicy, kompozycji bry³y, kolorystyki i materia³ów budowlanych elewacji
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 15% ca³oci
terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone
stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy
trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i
stolarki;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
ko³owej  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu
okrelonego w przepisach szczególnych;
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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
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17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej;
dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca siê utrzymanie skali i typu zabudowy jak dla obiektów o
wartociach kulturowych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU 0504
1. NUMER TERENU 026
2. POWIERZCHNIA 0,16 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 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 W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji deszczowej i czêciowe zagospodarowanie w obrêbie terenu
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
projektowan¹ zieleñ nale¿y realizowaæ w uk³adzie piêtrowym  zieleñ pe³ni funkcjê izolacyjn¹ od Trasy Sucharskiego;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych od projektowanej Trasy Sucharskiego;
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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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
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 027
2. POWIERZCHNIA 60,68 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 41 strefa produkcyjno-us³ugowo-sk³adowa
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
przejcie piesze  po³¹czenie tunelu pieszego pod kolej¹ z ul. Narwick¹
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; place
sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  zakaz w³¹czeñ do Trasy Sucharskiego i ograniczenie wjazdów bramowych od ul. Marynarki Polskiej
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo

Poz. 658
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji; w strefie przewidywana lokalizacja przeniesionej ze strefy 104-83 przepompowni melioracyjnej na potoku Wawrzywód III
wraz z wyd³u¿eniem zbiornika retencyjnego; dla pasa
terenu o szer. 5 m od korony rowu melioracyjnego
zgodnie z rysunkiem planu wyklucza siê wszelkie sta³e zainwestowanie i nasadzenia uniemo¿liwiaj¹ce
wykonanie konsarwacji rowu przez s³u¿by konserwacyjne; ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako
biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 10% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce
drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza
siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji
z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo
wyciête  5 nowych nasadzeñ;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
kolejowej; przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na
rysunku planu;
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m,
dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych w s¹siedztwie terenów kolejowych zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 476 wraz ze
zmianami);
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
w strefie zalecana lokalizacja 3 stacji trafo;
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie inne poza okrelon¹ w p. 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  nie ustala siê
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  zagospodarowanie w obrêbie dzia³ki
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 028
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 53 przepompownia cieków

1. NUMER TERENU 029
2. POWIERZCHNIA 2,84 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 41 strefa produkcyjno-us³ugowo-sk³adowa
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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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
place sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc
parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji; ustala siê wymóg
utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych
w tym przeznaczenia 10% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych
drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat
w stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%

Poz. 658

16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m,
dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 030
2. POWIERZCHNIA 4,64 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 41 strefa produkcyjno -us³ugowo-sk³adowa
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
place sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc
parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 10% ca³oci
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terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone
stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa
nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ; uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu lokalizacji;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m,
dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 031
2. POWIERZCHNIA 4,32 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 41 strefa produkcyjno -us³ugowo-sk³adowa
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; place
sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rze-
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mios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 10% ca³oci
terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone
stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa
nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ; uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu lokalizacji;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m,
dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 032 2. POWIERZCHNIA 11,12 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 10% ca³oci
terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone
stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa
nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ; w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹
izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
fragment terenu znajduje siê w 40 m strefie bezpieczeñstwa od istniej¹cej linii elektroenergetycznej 110
kV jak na rysunku planu; teren znajduje siê w strefie
uci¹¿liwoci komunikacji kolejowej  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych
uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach
szczególnych;
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13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m,
dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych w s¹siedztwie terenów kolejowych zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 476 wraz ze
zmianami);
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 033
2. POWIERZCHNIA 0,84 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ul. Reja
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
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winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
ko³owej symbol 111-83  koniecznoæ zastosowania
rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ
do poziomu okrelonego w przepisach szczególnych
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

9.

10.
11.

12.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 034
2. POWIERZCHNIA 3,14 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana bez okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla

13.
14.

15.
16.
17.
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funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe na dzia³ce jednorodzinnej, w zabudowie wielorodzinnej 1
miejsce parkingowe/mieszkanie
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ulica 075-81  ograniczenie wjazdów bramowych od ul. Marynarki Polskiej
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; w budynkach przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ
akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; ustala
siê wymóg utrzymania min. 40% terenów jako biologicznie czynnych; istniej¹ce drzewa nieowocowe
podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych
nasadzeñ;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
ko³owej symbol 111-83  koniecznoæ zastosowania
rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ
do poziomu okrelonego w przepisach szczególnych
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m,
dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 035
2. POWIERZCHNIA 0,90 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki adekwatnie do
potrzeb
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ulica 076-81
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 10% ca³oci
terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone
stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza;
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 036
2. POWIERZCHNIA 3,62 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ulica 075-81 i 076-81  zakaz powi¹zañ bezporednich z ul. Marynarki Polskiej
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych; w budynkach przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacji ko³owej i kolejowej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych
i stolarki;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
ko³owej i kolejowej  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do
poziomu okrelonego w przepisach szczególnych
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13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m,
dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych
w s¹siedztwie terenów kolejowych zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 476
wraz ze zmianami);
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 037
2. POWIERZCHNIA 1,56 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana bez okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe na dzia³ce jednorodzinnej w zabudowie wielorodzinnej 1 miejsca
parkingowe/mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
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cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê wymóg utrzymania min.
40% terenów jako biologicznie czynnych; w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ
wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
kolejowej  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu
okrelonego w przepisach szczególnych
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 038
2. POWIERZCHNIA 1,32 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 32 strefa mieszana uslugowo-mieszkaniowa  bez
okrelania proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹
a us³ugow¹
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
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zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 1 miejsce parkingowe/mieszkanie
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; w budynkach przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ
akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; ustala
siê wymóg utrzymania min. 20% terenów jako biologicznie czynnych;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
ko³owej symbol 111-83 i szynowej  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych
uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach
szczególnych
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

Poz. 658
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 039
2. POWIERZCHNIA 0,56 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 32 strefa mieszana uslugowo-mieszkaniowa 
bez okrelania proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; w budynkach przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ
akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; ustala
siê wymóg utrzymania min. 20% terenów jako biologicznie czynnych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
ko³owej symbol 111-83 i szynowej  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych
uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach
szczególnych
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWE-
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STYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 040
2. POWIERZCHNIA 1,52 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 32 strefa mieszana uslugowo-mieszkaniowa 
bez okrelania proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 2 miejsca parkingowe.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; w budynkach przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ
akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; ustala
siê wymóg utrzymania min. 20% terenów jako biologicznie czynnych; istniej¹ce drzewa nieowocowe
podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych
nasadzeñ;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
ko³owej symbol 111-83  koniecznoæ zastosowania
rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ
do poziomu okrelonego w przepisach szczególnych
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 041
2. POWIERZCHNIA 0,82 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
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nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  zakaz w³¹czeñ do ul. Marynarki Polskiej
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych; w budynkach przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ
akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu
pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1
drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
ko³owej symbol 111-83  koniecznoæ zastosowania
rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ
do poziomu okrelonego w przepisach szczególnych;
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

Poz. 658
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 042
2. POWIERZCHNIA 2,32 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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 mieszkaniowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych; w budynkach przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy wêle komunikacyjnym nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacji
ko³owej symbol 111-83- koniecznoæ zastosowania
rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ
do poziomu okrelonego w przepisach szczególnych
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
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16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m
dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 043
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa 
bez okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
ustala siê zakaz realizacji nowych lokali mieszkalnych
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 1 miejsce parkingowe/mieszkanie
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ulica Twarda
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla oznaczonego na planie obiektu o wartociach kulturowych dawnej stacji pomp obowi¹zuje zachowanie formy i detalu elewacji;
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹
ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w
stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ;
ustala siê wymóg przeznaczenia 20% terenu pod powierzchnie biologicznie czynne
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
fragment terenu znajduje siê w 40 m strefie bezpieczeñstwa od istniej¹cej linii elektroenergetycznej 110
kV jak na rysunku planu;
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê mo¿liwoæ przeznaczenia terenu na cele
sk³adowe w przypadku trwa³ego usuniêcia funkcjji
mieszkaniowej z obszaru strefy
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
fragment terenu znajduje siê w granicach 300 m
strefy ochronnej sanitarnej dla EC II  dec. nr AB-II60001-118/71 z dnia 03.03.1971  obowi¹zuje do
2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej;
zalecane przekszta³cenie na funkcje us³ugowe istniej¹cej funkcji mieszkaniowej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 044
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa  bez
okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹
a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
ustala siê zakaz realizacji nowych lokali mieszkalnych
nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzialalnoci¹ us³ugow¹
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 50%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej. us³ug; dla
funkcji mieszkaniowej 1 miejsce parkingowe/mieszkanie
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ulica Okr¹g
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów
jako biologicznie czynnych;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê mo¿liwoæ przeznaczenia terenu na cele
us³ugowo-przemys³owo-sk³adowe w przypadku
trwa³ego usuniêcia funkcjji mieszkaniowej z obszaru
strefy
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej;
zalecane przekszta³cenie na funkcje us³ugowe istniej¹cej funkcji mieszkaniowej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 045
2. POWIERZCHNIA 0,64 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 41 strefa przemys³owo-us³ugowo-sk³adowa
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca
parkingowe/100 m 2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
place sk³adowe, hurtownie, magazyny min.5 miejsc
parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
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16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 046
2. POWIERZCHNIA 0,88 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 83 ulica g³ówna G 2/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom do projektowanego kolektora deszczowego wzd³u¿ projektowanej ulicy G 2/2; powierzchnie poza jezdniami i chodnikami
powinny stanowiæ zieleñ redni¹ i nisk¹ urz¹dzon¹
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
ustala siê mo¿liwoæ czasowego zagospodarowania
niezgodnego z przeznaczeniem docelowym bez wprowadzania nowych kubatur
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 047
2. POWIERZCHNIA 0,87 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 61 zieleñ chroniona wzd³u¿ potoku Strzy¿a wraz z
potokiem
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
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inne poza okrelon¹ w p. 3 z mo¿liwoci¹ poszerzenia ulicy Swojskiej do skarpy potoku
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
mo¿liwoæ powi¹zañ pieszych, ko³owych i kolejowych
przez potok w ladzie powi¹zañ istniej¹cych
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  nie ustala siê
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  nie ustala siê
wody opadowe  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji deszczowej i czêciowe zagospodarowanie w obrêbie terenu
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê koniecznoæ przebudowy i poszerzenia Potoku Strzy¿a
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê mo¿liwoæ wykorzystania czêci terenu
do skarpy potoku na cele poszerzenia ulicy Swojskiej
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
fragment strefy znajduje siê w granicach terenu
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 649
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z dnia 15.10.1973 r. jako historyczny zespó³ dworskoparkowy po³o¿ony nad potokiem Strzy¿a  dwór M³yniska;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 048
2. POWIERZCHNIA 3,38 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 53 g³ówny punkt zasilania i elektrociep³ownia
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie inne poza okrelon¹ w p. 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ograniczenie w³¹czeñ do ul. Marynarki Polskiej
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  nie ustala siê
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie,
dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku
1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ;
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
0%
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16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Informacja o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 1998 r. (Dz. U. nr
146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty jest
granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
oznaczony na planie obiekt zabytkowy dwór M³yniska wraz z fragmentem strefy zosta³ objêty decyzj¹ nr 649/73 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.10.1973 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 049 2. POWIERZCHNIA 16,80 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 53 elektrociep³ownia
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie inne poza okrelon¹ w p. 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wody opadowe  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej i deszczowej
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo; odpady poprodukcyjne wywóz na
sk³adowisko w strefie 003-53/sk³adowanie czasowe/;
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie,
dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przy-
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padku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku
1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 050
2. POWIERZCHNIA 8,01 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 przemys³
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; place
sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ograniczenie w³¹czeñ do ul. Marynarki Polskiej
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
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gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji; ustala siê wymóg przeznaczenia 20% terenu pod powierzchnie biologicznie czynne w tym przeznaczenia 10% ca³oci terenu
pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV
z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 051
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 53 przepompownia cieków
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
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intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu; ograniczenie w³¹czeñ
do ul. Marynarki Polskiej
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  nie ustala siê
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  zagospodarowanie w obrêbie dzia³ki
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 052
2. POWIERZCHNIA 17,30ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 przemys³

Poz. 658

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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
place sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc
parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu; ograniczenie w³¹czeñ
do ul. Marynarki Polskiej
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla oznaczonych na rysunku planu obiektów o wartociach kulturowych obowi¹zuje zachowanie charakteru, zasadniczych gabarytów oraz materia³ów budowlanych elewacji;
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji; ustala siê wymóg przeznaczenia 20% terenu pod powierzchnie biologicznie czynne w tym przeznaczenia 10% ca³oci terenu
pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%

Poz. 658
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16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej GZNF
 dec. nr AB.II.440/1204//71 z dnia 9.07.1972r  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 053 nabrze¿e Szczeciñskie z akwenem
2. POWIERZCHNIA 10,40 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 przemys³, funkcje portowe
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; place
sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji; ustala siê koniecznoæ
realizacji systemu odwadniaj¹cego teren; istniej¹ce
drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza
siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji
z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo
wyciête  5 nowych nasadzeñ;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
w strefie zlokalizowane Zak³ady Przemys³u T³uszczowego  obszar objêty zasiêgiem rozprzestrzeniania
rodków toksycznych
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê mo¿liwoæ korekty przebiegu ulicy
Wielopole w kierunku zachodnim z mo¿liwoci¹ powiêkszenia strefy 054-42 (równie¿ w zakresie wolnego obszaru celnego) o tereny przyleg³e wydzielone skorygowanym przebiegiem ulicy
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej GZNF
 dec. nr AB.II.440/1204/71 z dnia 9.07.1972 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 054 nabrze¿e Szczeciñskie z akwenem
2. POWIERZCHNIA 9,80 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 funkcje portowe, dopuszczalna lokalizacja wolnego obszaru celnego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
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5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
place sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc
parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury 
w strefie projektowana lokalizacja przepompowni
cieków
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury  w strefie projektowana lokalizacja przepompowni cieków
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem
rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5
nowych nasadzeñ;
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY

Poz. 658

1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê lokalizacjê wolnego obszaru celnego w
obrêbie strefy oraz ustala siê mo¿liwoæ zmiany przebiegu bocznicy kolejowej;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U. Nr 146,
poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty jest granic¹
odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej GZNF 
dec. nr AB.II.440/1204/71 z dnia 9.07.1972 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 055
2. POWIERZCHNIA 5,04 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 przemys³, funkcje portowe
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej. us³ug;
place sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc
parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  zakaz w³¹czeñ do trasy 106-83
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê

Poz. 658
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem
rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5
nowych nasadzeñ; ustala siê wymóg przeznaczenia
20% terenu pod powierzchnie biologicznie czynne w
tym przeznaczenia 10% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej GZNF
 dec. nr AB.II.440/1204/71 z dnia 9.07.1972 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

15.

1. NUMER TERENU 056
2. POWIERZCHNIA 6,16 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 przemys³, bazy, sk³ady, funkcje portowe
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê

17.

16.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
place sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc
parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  zakaz w³¹czeñ do trasy 106-83
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem
rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5
nowych nasadzeñ;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê mo¿liwoæ wprowadzenia nowego przebiegu bocznicy kolejowej do terenów nabrze¿nych;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r.
(Dz. U. Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren
objêty jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w
Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej GZNF
 dec. nr AB.II.440/1204/71 z dnia 9.07.1972 r. 
obowi¹zuje do 2005 r.
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3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 057 nabrze¿e Wilane z akwenem
2. POWIERZCHNIA 0,78 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 funkcje portowe, dopuszczalna lokalizacja wolnego obszaru celnego
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 p.u¿. us³ug; place sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min.
20 miejsca parkingowe/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  zakaz w³¹czeñ do trasy 106-83
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji;
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
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê lokalizacjê wolnego obszaru celnego w obrêbie strefy; ustala siê mo¿liwoæ powi¹zañ przestrzennych ze stref¹ 062-42 realizowanych
nad lub pod tras¹ 106-83;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U. Nr
146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty jest
granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej GZNF
 dec. nr AB.II.440/1204/71 z dnia 9.07.1972 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 058
2. POWIERZCHNIA 7,10 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 przemys³, funkcje portowe
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; place
sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  zakaz w³¹czeñ do trasy 106-83
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
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utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem
rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5
nowych nasadzeñ;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej GZNF
 dec. nr AB.II.440/1204/71 z dnia 9.07.1972 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 059
2. POWIERZCHNIA 17,07 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 przemys³, funkcje portowe
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
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proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
place sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc
parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  zakaz w³¹czeñ do trasy 106-83 oraz ograniczenie w³¹czeñ do ul. Marynarki Polskiej
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji; ustala siê wymóg przeznaczenia 20% terenu pod powierzchnie biologicznie czynne w tym przeznaczenia 10% ca³oci terenu
pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem
rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5
nowych nasadzeñ;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
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zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U. Nr 146,
poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty jest granic¹
odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej GZNF 
dec. nr AB.II.440/1204/71 z dnia 9.07.1972 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 060
2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 41 strefa przemys³owo-us³ugowo-sk³adowa
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
place sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc
parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury gaz
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 10% ca³oci
terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone
stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; istniej¹ce drzewa
nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wy-
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cinkê pojedyñczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ; uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ poza granice lokalizacji;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dla dróg dojazdowych ustala siê min. szer. 10,0 m,
dla ci¹gów pieszo-jezdnych  5,0 m
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 061
2. POWIERZCHNIA 1,08 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 przemys³, funkcje portowe
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; place
sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury gaz
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ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem
rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5
nowych nasadzeñ;
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej GZNF
 dec. nr AB.II.440/1204/71 z dnia 9.07.1972 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 062 nabrze¿e Wilane z akwenem
2. POWIERZCHNIA 34,75 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 funkcje portowe, dopuszczalna lokalizacja wolnego obszaru celnego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
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5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
place sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc
parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji; istniej¹ce drzewa nieowocowe podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem
rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5
nowych nasadzeñ;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê lokalizacjê wolnego obszaru celne-
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go w obrêbie strefy; ustala siê mo¿liwoæ powi¹zañ
przestrzennych ze stref¹ 062-42 realizowanych nad lub
pod tras¹ 106-83;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U. Nr 146,
poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty jest granic¹
odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej PPH Siarkopol  dec. GP.II.440/1765/72 z dnia 14.05.1973  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
w strefie zalecana lokalizacja 2 stacji trafo; zaleca siê
ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 063
2. POWIERZCHNIA 0,50 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 53 zbiornik retencyjny na potoku Warzywód
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie inne poza okrelon¹ w p. 3.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  nie ustala siê
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  nie ustala siê
wody opadowe  w³¹czenie w istniej¹cy uk³ad melioracyjny
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWE-
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STYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej PPH
Siarkopol  dec. GP. II. 440/1765/72 z dnia
14.05.1973 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 064
2. POWIERZCHNIA 0,76 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 85 tereny obs³ugi komunikacji  parking
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
inne poza wymienionymi w p. 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  obs³uga komunikacyjna parkingu od ulicy 08981
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  odprowadzenie po podczyszczeniu
do potoku Warzywód
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady 
wywóz na wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê

Poz. 658

 1405 

11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nale¿y zapewniæ dojazd do strefy 069-42; projektowany parking przewidziano dla obs³ugi strefy
062-42; dopuszcza siê lokalizacjê obiektów niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania parkingu
np. sanitariatu, punktu gastronomicznego;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej PPH
Siarkopol  dec. GP. II. 440/1765/72 z dnia
14.05.1973 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 065
2. POWIERZCHNIA 0,44 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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
intens. zabudowy  maks. 1,0
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 70%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury gaz
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 10% ca³oci
terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone
stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza;
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê zagospodarowanie ³¹czne z terenami us³ugowymi s¹siaduj¹cymi od pó³nocnegowschodu;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej PPH
Siarkopol  dec. GP. II. 440/1765/72 z dnia
14.05.1973 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 066
2. POWIERZCHNIA 0,15 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  maks. 1,0
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 70%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu; przewiduje siê drogê
dojazdow¹ wzd³u¿ potoku Warzywód w oznaczonym na rysunku planu pasie obs³uguj¹cym potok
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg przeznaczenia min. 20% terenów
pod powierzchnie biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 10% ca³oci terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê zagospodarowanie ³¹czne z terenami us³lugowo-mieszkaniowymi s¹siaduj¹cymi od
wschodu;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
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teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej PPH Siarkopol  dec. GP. II. 440/1765/72 z dnia 14.05.1973 r. 
obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 067
2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% trenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 10% ca³oci
terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone
stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza;
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
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cej funkcji mieszkaniowej bez koniecznoci realizacji us³ug;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej PPH
Siarkopol  dec. GP. II. 440/1765/72 z dnia
14.05.1973 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 068
2. POWIERZCHNIA 0,59 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 53 pompownia melioracyjna i zbiornik retencyjny wraz z potokiem  Warzywód i drog¹ obs³uguj¹c¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
inne poza okrelonymi w p. 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  przewiduje siê drogê dojazdow¹ od ulicy Starowilnej do przepompowni melioracyjnej wzd³u¿
potoku Warzywód; dopuszcza siê powi¹zanie ko³owe i piesze przez potok;
woda  nie ustala siê
elektrycznoæ  nie ustala siê
gaz  nie ustala siê
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  nie ustala siê
wody opadowe  nie ustala siê
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej PPH
Siarkopol  dec. GP. II. 440/1765/72 z dnia
14.05.1973 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 069 Nabrze¿e Zbo¿owe z akwenem
2. POWIERZCHNIA 1,20 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 funkcje portowe, przemys³
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; place
sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
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10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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drogi  jak na rysunku planu od terenów 064-85
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej PPH
Siarkopol  dec. GP. II. 440/1765/72 z dnia
14.05.1973 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504

1. NUMER TERENU 070
2. POWIERZCHNIA 0,70ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 przemys³
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

Poz. 658

6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie strefy min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
place sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5miejsc
parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla oznaczonego na planie budynku dawnej Zamorskiej Wymiany Poczty obowi¹zuje zachowanie charakteru bry³y oraz materia³ów i detalu elewacji;
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty i urz¹dzenia nie mo¿e wykraczaæ
poza granice terenu lokalizacji;
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej GZNF

Poz. 658
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 dec. nr AB.II.440/1204/71 z dnia 9.07.1972 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 071
2. POWIERZCHNIA 2,82 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 91 torowiska kolejowe
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  nie ustala siê
elektrycznoæ  nie ustala siê
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 WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê lokalizacjê funkcji ze strefy 42;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U. Nr 146,
poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty jest granic¹
odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
teren znajduje siê w 1000 m strefie ochronnej GZNF 
dec. nr AB.II.440/1204/71 z dnia 9.07.1972 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 072
2. POWIERZCHNIA 3,76 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 91 torowiska kolejowe
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  nie ustala siê
woda  nie ustala siê
elektrycznoæ  nie ustala siê
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 WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê lokalizacjê funkcji ze strefy 41;
ustala siê mo¿liwoæ powi¹zañ ko³owych ulic lokalnych: Narwickiej i ¯aglowej;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 073
2. POWIERZCHNIA 0,52 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica dojazdowa D 1/2 i potok Strzy¿a
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m
5. PARKINGI
dopuszczalne parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê zakaz kanalizowania potoku
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 074
2. POWIERZCHNIA 0,64 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 61 zieleñ chroniona wzd³u¿ potoku Strzy¿a wraz z
potokiem
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
inne poza okrelon¹ w p. 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê

Poz. 658

7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
dopuszcza siê przejcie piesze przez potok
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  nie ustala siê
ogrzewanie  nie ustala siê
cieki  nie ustala siê
wody opadowe  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji deszczowej i czêciowe zagospodarowanie w obrêbie terenu
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê koniecznoæ przebudowy oraz poszerzenia
Potoku Strzy¿a i w zwi¹zku z tym likwidacjê istniej¹cych gara¿y
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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 075 ul. Reja
2. POWIERZCHNIA 1,10 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. PARKINGI
dopuszczalne w zatokach postojowych

Poz. 658
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6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 076 ul. Zielony Trójk¹t
2. POWIERZCHNIA 0,44 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica dojazdowa D 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m i jak na rysunku planu
5. PARKINGI
w pasie drogowym  w miejscach wydzielonych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 077 ul. Twarda
2. POWIERZCHNIA 0,76 ha

Dziennik Urzêdowy
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3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. PARKINGI
dopuszczalne przykrawê¿nikowe w zatokach postojowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 078 ul. Chwaszczyñska
2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica dojazdowa D 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 079 ul. Okr¹g
2. POWIERZCHNIA 1,15 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. PARKINGI
dopuszczalne parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 080 ul. Swojska
2. POWIERZCHNIA 1,15 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 82 ulica zbiorcza Z 2/2 z mo¿liwoci¹ lokalnych przewê¿eñ
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
ustala siê mo¿liwoæ czasowego zagospodarowania
niezgodnego z przeznaczeniem docelowym bez wprowadzania nowych kubatur

Poz. 658

10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
projektowana korekta ³uku ulicy Swojskiej i Wilnej;
ustala siê mo¿liwoæ lokalnych przewê¿eñ ulicy i
poszerzenia od skarpy potoku Strzy¿a, oraz powi¹zania kolejowego w istniej¹cym przebiegu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 081 ul. Wilna i Chodackiego
2. POWIERZCHNIA 2,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2 wraz z nabrze¿em portowym
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. PARKINGI
w wydzielonych zatokach postojowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
teren na styku z Martw¹ Wis³¹ pe³ni funkcje nabrze¿a portowego;
ustala siê koniecznoæ podniesienia korony drogi
ulicy Chodeckiego z uwagi na podtapianie.

Poz. 658
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 082 ul. Za³ogowa wraz z odcinkiem
proj.
2. POWIERZCHNIA 1,50 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. PARKINGI
dopuszczalne tylko w zatokach postojowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 083 ul. Wielopole
2. POWIERZCHNIA 0,78 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%;
ustala siê mo¿liwoæ korekty ulicy w kierunku zachodnim i powiêkszenie strefy 054-42 o teren drogi oraz terenu przyleg³ego wydzielonego skorygowanym przebiegiem drogi
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
ustala siê mo¿liwoæ zmian przebiegu bocznic kolejowych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 084 ul. Chodackiego wraz z proj.odcinkiem
2. POWIERZCHNIA 0,48 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. PARKINGI
dopuszczalne w zatokach postojowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
ustala siê mo¿liwoæ wprowadzenia nowego przebiegu bocznicy kolejowej do terenów nabrze¿nych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 085
2. POWIERZCHNIA 0,73 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
20 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
powi¹zanie z ulic¹ 087-81; bez powi¹zañ z ulic¹
106-83.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 086
2. POWIERZCHNIA 1,09 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica dojazdowa D 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê

Poz. 658

10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%;
przewidziane powi¹zanie z ulic¹ Handlow¹ poprzez
przekroczenie piaskownika na potoku Warzywód
obiektem mostowym
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 087
2. POWIERZCHNIA 1.20 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
20 m
5. PARKINGI
dopuszczalne przykrawê¿nikowe w wydzielonych zatokach
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
powi¹zanie z ulic¹ 085-81, bez powi¹zañ z ulic¹
106-83.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 088 ul. nie¿na
2. POWIERZCHNIA 1,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2

Poz. 658
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4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. PARKINGI
dopuszczalne przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 089 ul. Handlowa
2. POWIERZCHNIA 1,56 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15 m
5. PARKINGI
w wydzielonych zatokach przykrawê¿nikowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 090 ul. Starowiejska  Letnicka
2. POWIERZCHNIA 1,04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. PARKINGI
dopuszczalne w wydzielonych zatokach przykrawê¿nikowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 091
ul. Gwiazda Morza  Starowiejska
2. POWIERZCHNIA 0,51 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2 i ci¹g pieszo  jezdny
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m i 5 m ci¹g pieszo  jezdny jak na rysunku planu
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 658
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 092 ul. Szklana Huta
2. POWIERZCHNIA 1,00 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15 m
5. PARKINGI
dopuszczalna w zatokach przykrawê¿nikowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 093 ul. Szklana Huta
2. POWIERZCHNIA 0,21 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
ulica dojazdowa D 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
8m
5. PARKINGI
nie ustala siê

6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 094 ul. Stalowa
2. POWIERZCHNIA 0,44 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica dojazdowa D 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 095 ul. Rybitwy
2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
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3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica dojazdowa D 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 096 ul.Szklana Huta  ³¹cznik miêdzy ulicami Stalow¹ i Starowiejsk¹ i ul. Nieca³¹
2. POWIERZCHNIA 0,50 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica dojazdowa D 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU 097 ul. Starowiejska
2. POWIERZCHNIA 1,56 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nale¿y chroniæ istniej¹c¹ zieleñ przyuliczn¹
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 098 ul. Michny
2. POWIERZCHNIA 0,15 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica dojazdowa D 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m
5. PARKINGI
dopuszczalne w wydzielonych zatokach postojowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 099
2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15 m
5. PARKINGI
dopuszczalne w zatokach przykrawê¿nikowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 100 ul. Sucha
2. POWIERZCHNIA 0.92 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m i jak na rysunku planu
5. PARKINGI
dopuszczalne w zatoce przykrawê¿nikowej
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê

Poz. 658

9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 101
2. POWIERZCHNIA 0,15 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica dojazdowa D 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m
5. PARKINGI
dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 102
2. POWIERZCHNIA 0,20 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m
5. PARKINGI
dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê

Poz. 658
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nale¿y chroniæ istniej¹c¹ zieleñ przyuliczn¹
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 103 ul. Uczniowska
2. POWIERZCHNIA 1,92 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m
5. PARKINGI
dopuszcza siê w zatokach przykrawê¿nikowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 104 Trasa Sucharskiego
2. POWIERZCHNIA 4,85 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 83 trasa g³ówna o ruchu przyspieszonym GP 2/3

Dziennik Urzêdowy
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4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
45 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê przeniesienie istniej¹cej przepompowni melioracyjnej na potoku Warzywód III na teren 027-41;
wzd³u¿ trasy wprowadziæ obustronne zadrzewienia;
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
ustala siê mo¿liwoæ czasowego zagospodarowania
niezgodnego z przeznaczeniem docelowym bez wprowadzania nowych kubatur;
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
w przekroju drogi nale¿y uwzglêdniæ przebieg trasy rowerowej;
dopuszcza siê realizacjê linii tramwajowej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 105 ul. Sielska
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica dojazdowa D 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
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3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 106 Trasa Sucharskiego
2. POWIERZCHNIA 4,98 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 83 trasa g³ówna GP 2/3 o ruchu przyspieszonym
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
45 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wzd³u¿ trasy wprowadziæ obustronne zadrzewienia;
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWE
GO
ustala siê mo¿liwoæ czasowego zagospodarowania
niezgodnego z przeznaczeniem docelowym bez wprowadzania nowych kubatur;
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
ustala siê mo¿liwoæ powi¹zañ przestrzennych strefy 062-42 ze stref¹ 057-42 oraz ulicy lokalnej 08581 i 087-81 nad lub pod tras¹ oraz mo¿liwoæ wprowadzenia nowego przebiegu bocznicy kolejowej do
terenów nabrze¿nych;
w przekroju drogi nale¿y uwzglêdniæ przebieg trasy rowerowej;
dopuszcza siê realizacjê linii tramwajowej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 107 ulica ¯aglowa
2. POWIERZCHNIA 0,94 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2

Poz. 658

4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15 m
5. PARKINGI
dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 108 ul. ¯aglowa
2. POWIERZCHNIA 0,30 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15 m
5. PARKINGI
przykrawê¿nikowe i na wydzielonym parkingu
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê

Poz. 658
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 109 ul. Narwicka
2. POWIERZCHNIA 0,42 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. PARKINGI
dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 110 ul. Narwicka
2. POWIERZCHNIA 0,36 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15 m
5. PARKINGI
dopuszczalne parkowanie przykrawê¿nikowe
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 111 ul. Marynarki Polskiej
2. POWIERZCHNIA 24,40 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 83 ulica g³ówna G 2/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
35 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m strefami bezpieczeñstwa jak na rysunku
planu;
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. (Dz. U.
Nr 146, poz. 960, z dnia 7.XII.1998 r.) teren objêty
jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
w przekroju drogi nale¿y uwzglêdniæ przebieg trasy rowerowej;
ustala siê mo¿liwoæ powi¹zania kolejowego stref
072-91 i 071-91;
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 112
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 83 ulica g³ówna G 2/2 i fragment skrzy¿owania z
ul. Marynarki Polskiej
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
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5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M£YNISKA  LETNICA W GDAÑSKU NR 0504
1. NUMER TERENU 113 2. POWIERZCHNIA 21,75 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 42 przemys³, parking strategiczny, funkcje portowe
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
intens. zabudowy  nie ustala siê
zasady podzia³u  nie ustala siê
wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zrealizowaæ w obrêbie dzia³ki min. 2 miejsca
parkingowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
place sk³adowe, hurtownie, magazyny min. 5 miejsc
parkingowych/10 zatrudnionych; zak³ady przemys³owe i rzemios³o min. 20 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych;
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  jak na rysunku planu nale¿y ograniczyæ w³¹czenia do ul. Marynarki Polskiej; przewiduje siê drogê dojazdow¹ wzd³u¿ potoku Warzywód" w oznaczonym na rysunku planu pasie obs³uguj¹cym potok;
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
ogrzewania lub indywidualne z wykorzystaniem niskoemisyjnych róde³ ciep³a

Poz. 658

cieki  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury
wody opadowe
utylizacja odpadów sta³ych  segregowane odpady
winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11 WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 10% ca³oci
terenu pod zadrzewienia, odporne na podwy¿szone
stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza; dla pasa terenu o
szer. 5 m od korony rowu melioracyjnego wyklucza
siê wszelkie sta³e zainwestowanie i nasadzenia uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie konserwacji rowu przez s³u¿by konserwacyjne; istniej¹ce drzewa nieowocowe
podlegaj¹ ochronie, dopuszcza siê wycinkê pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych
nasadzeñ;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110
kV z 40 m stref¹ bezpieczeñstwa jak na rysunku planu;
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 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
1) Inne zapisy stanowi¹ce
w strefie nale¿y zlokalizowaæ parking strategiczny
wraz z zapleczem socjalnym dla obs³ugi terenów
zwi¹zanych z funkcj¹ portow¹, parking dla samochodów ciê¿arowych o pow. ok. 2,0 ha dla potrzeb
terenów portowych w tym WOC w Nowym Porcie
i Letnicy, parking dla samochodów osobowych o
pow. min. 0,5 ha na min. 200 m.p. dla potrzeb WOC
i portu w Letnicy;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. poz. 960
z dnia 7.XII.1998 r. teren objêty jest granic¹ odl¹dow¹ portu morskiego w Gdañsku; teren znajduje
siê w 1000 m strefie ochronnej PPH Siarkopol 
dec. GP. II. 440/1765/72 z dnia 14.05.1973 r.  obowi¹zuje do 2005 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
w strefie zalecana lokalizacja 3 stacji trafo;
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
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1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego M³yniska  Letnica w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) granicê administracyjn¹ portu,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) tereny do zagospodarowania zieleni¹ ogólnodostêpn¹,
6) tereny do zagospodarowania piêtrow¹ zieleni¹ izolacyjn¹,
7) obiekty zabytkowe do bezwglêdnego zachowania
 wraz z granic¹ obszaru objêtego decyzj¹ o wpisie do rejestru zabytków,
8) obiekty o wartociach kulturowych,
9) budynki przeznaczone do likwidacji,
10) tereny o szer. 5,0 m od korony rowu przeznaczone
dla obs³ugi rowu melioracyjnego przez s³u¿by konserwacyjne,
11) liniê elektroenergetyczn¹ w.n. 110 kV  istniej¹c¹ i
projektowan¹ ze stref¹ bezpieczeñstwa 40 m,
12) obszar rezerwowany pod projektowany GPZ,
13) ci¹gi piesze,
14) strefy funkcyjne.

UCHWA£A Nr LIV/574/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 22 lutego 2002 r.

§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu 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 w granicach niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony Uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 RMG z dnia 29 czrewca 1993 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 18 z dnia 30 wrzenia 1993 r. poz. 102,
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego jednostek strukturalnych M³yniska-Letnica
zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska Nr VI/54/94
z dnia 6 padziernijka 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28,
poz. 140 z dnia 28 listopada 1994 r. poz. 140).

w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Lêborka na 2002
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt.
10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 109,
116, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.),
art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pón. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
1. DOCHODY BUD¯ETU MIASTA zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 1* na kwotê 48.350.840 z³ w tym dotacja na zadania
zlecone 3.674.820 z³ wg róde³ i dzia³ów klasyfikacji.
2. WYDATKI BUD¯ETU MIASTA zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2* na kwotê 53.905.167 z³ w tym wydatki na zadania
zlecone 3.674.820 z³ w podziale na dzia³y i rozdzia³y
klasyfikacji z wyodrêbnieniem wydatków bie¿¹cych i
maj¹tkowych.
3. Deficyt bud¿etowy okrela siê na kwotê 5.554.327 z³.
§2
1. Deficyt bud¿etowy zostanie pokryty d³ugoterminowym
kredytem bankowym.
2. Zestawienie róde³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych z finansowaniem deficytu okrela za³¹cznik Nr 3*.
§3
1. Przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych i rodków
specjalnych wynosz¹:
1) przychody w³asne
1.291.248 z³
2) dotacje z bud¿etu
250.000 z³
3) wydatki
1.542.441 z³
4) wp³aty do bud¿etu
0 z³
2. Podzia³ kwot o których mowa w punkcie 1 na czêci
klasyfikacji bud¿etowej i formy organizacyjno-prawne
jednostek okrela za³¹cznik nr 4*.
§4
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych okrela za³¹cznik nr 5* do uchwa³y.
§5
Zakres i kwoty dotacji podmiotowych z bud¿etu miasta okrela za³¹cznik nr 6* do uchwa³y.
§6

§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
B. Oleszek

1. Dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych okrela siê na kwotê 464.000 z³.
2. Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
okrela siê na kwotê 464.000 z³.
§7
W bud¿ecie miasta tworzy siê rezerwê:
1) celow¹ w wysokoci 100.000 z³, na dotacje dla pod* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 nie publikuje siê.
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miotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
2) ogóln¹ w wysokoci 404.000 z³.
§8
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej okrela siê w
wysokoci:
PRZYCHODY
141.000 z³
WYDATKI
130.000 z³
wg za³¹cznika nr 7*

§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

660
POROZUMIENIE
zawarte
w dniu 20 lutego 2002 r.

§9
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2002 roku przedstawia za³¹cznik Nr 8* do uchwa³y.
§ 10
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do samodzielnego zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych do wysokoci 3.000.000 z³.
§ 11
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do:
a) dokonywania zmian planu dochodów i wydatków
zwi¹zanych z wprowadzanymi w trakcie roku bud¿etowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z bud¿etu pañstwa oraz z bud¿etu innych
jednostek samorz¹du terytorialnego,
b) przenoszenia wydatków z rezerwy celowej zgodnie
z jej przeznaczeniem,
c) dokonywania zmian w planie dochodów wynikaj¹cych ze zmian kwot subwencji w wyniku podzia³u
rezerw.
Zmiany okrelone lit. a, b, c wymagaj¹ uzyskania
pozytywnej opinii Komisji Planowania i Gospodarki
Finansowej.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do:
a) dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
b) przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym.
§ 12
1. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia bud¿etu Zarz¹d
Miasta opracuje uk³ad wykonawczy bud¿etu w podziale
na dzia³y, rozdzia³y i §§ klasyfikacji dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej.
2. O kwotach wynikaj¹cych z uk³adu wykonawczego bud¿etu Zarz¹d Miasta informuje jednostki organizacyjne miasta w terminie 3 dni po jego opracowaniu.
3. Zarz¹d Miasta przedstawia informacjê o przebiegu
wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2002 roku w szczegó³owoci do dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
§ 13
Komisja rewizyjna dokona oceny sprawozdania z wykonania bud¿etu za I pó³rocze.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
* Za³¹czników Nr 7, 8 nie publikuje siê.
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w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Jaros³awa Iwaszkiewicza w Lêborku zadañ powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu lêborskiego.
Na podstawie art. 19 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5,
art. 20 a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), i art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) pomiêdzy:

1.
2.

1.
2.

Powiatem Lêborskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Lêborskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu  Witold Piórkowski
Cz³onek Zarz¹du Powiatu  Andrzej Bladoszewski
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu  Miros³awa Markiewicz
zwanym dalej POWIERZAJ¥CYM
a
Gmin¹ Miasta Lêbork, reprezentowan¹ przez Zarz¹d
Miasta Lêbork w osobach:
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta  Jan Przychoda
z kontrasygnat¹ Skarbnika Urzêdu Miasta  Arleta Ba³on
zwanym dalej PRZYJMUJ¥CYM
zosta³o zawarte porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1

1. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lêborku zwanej dalej
Bibliotek¹  powierza siê wykonywanie zadañ powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu lêborskiego w
woj. pomorskim, okrelonych w art. 20 ust. 1 pkt 1, 2,
4, 5 ustawy o bibliotekach w zakresie ujêtym w za³¹czniku nr 1 do niniejszego porozumienia.
2. Szczegó³owy wykaz zadañ, o których mowa w ust. 1,
okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
§2
1. Wielkoæ rodków finansowych na realizacjê zadañ
biblioteki powiatowej na rok 2002 wynosi 4.000 z³.
2. rodki, o których mowa w ust. 1 zostan¹ przekazane
na konto Urzêdu Miasta Bank Big BG S.A. I o/Wejherowo 11602097-67788000 w terminie 14 dni od podpisania porozumienia.
3. Podstaw¹ realizacji zadañ Biblioteki Powiatowej jest
plan zadañ ujêty w za³¹czniku nr 1.
4. Dyrektor Biblioteki za porednictwem Przyjmuj¹cego
sk³ada Powierzaj¹cemu roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadañ w terminie do 31.12.2002 r. zgodnie z zasadami okrelonymi w Ustawie o finansach publicznych.
5. Na wniosek Powierzaj¹cego Dyrektor Biblioteki za porednictwem Przyjmuj¹cego sk³ada dodatkowe informacje i sprawozdania dotycz¹ce sposobu wykonywania funkcji powiatowej biblioteki publicznej.
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6. Powierzaj¹cy ma prawo wgl¹du w dokumenty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lêborku w czêci dotycz¹ce jej dzia³alnoci jako powiatowej biblioteki publicznej.

2. O zawarciu porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna
w Lêborku poinformuje Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Gdañsku.

§3

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. Zadania powiatowej biblioteki publicznej s¹ wykonywane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2. Odpowiedzialnoæ za realizacjê zadañ biblioteki powiatowej wobec samorz¹du powiatowego ponosi dyrektor Biblioteki, a za prowadzenie prawid³owej gospodarki finansowej  g³ówny ksiêgowy Biblioteki.
§4
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony do 31
grudnia 2002 r.

§5

§6
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
Starosta
W. Piórkowski
Wicestarosta
A. Bladoszewski
Skarbnik Powiatu
M. Markiewicz

Burmistrz Miasta
J. Przychoda
Skarbnik
Miasta Lêborka
A. Ba³on
Za³¹cznik Nr 1
do porozumienia zawartego
w dniu 20 lutego 2002 r.

Za³¹cznik nr 1 obejmuje zakres przyjêtych przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Lêborku obowi¹zków w ramach
zadañ zleconych przez Starostwo Powiatowe w Lêborku.
Cel: Koordynacja dzia³alnoci sieci bibliotek publicznych powiatu lêborskiego w 2002 roku.

Zakres zadañ
Tworzenie i udostêpnianie bibliotekom publicznym na terenie
powiatu w³asnych komputerowych baz danych: katalogowych,
bibliograficznych.
Organizowanie dostêpu (obiegu) do literatury naukowej i
popularnonaukowej, zbiorów audiowizualnych, materia³ów
edukacyjnych na terenie powiatu.
Organizacja doskonalenia zawodowego dla pracowników
merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie m. in.
– Szkolenie internetowe
Programy pomocowe Unii Europejskiej
Pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek oraz us³ug
bibliotecznych
Wspó³praca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i
organizacjami spo³eczno-kulturalnymi:
– Prezentacja dzia³añ Polskiego Zwi¹zku Bibliotek
– Promowanie konkursu dla szkó³ rednich Zostañ negocjatorem
Instrukta¿ i pomoc metodyczna bibliotekom publicznym na
obszarze powiatu
Porednictwo w zakresie wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych na
terenie powiatu
Doradztwo w inwentaryzacjach zbiorów w bibliotekach
publicznych powiatu
Organizacja imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o
charakterze ponad lokalnym. Pomoc bibliotekom samorz¹dowym
w realizowaniu lokalnych programów kulturalno-owiatowych m.
in.
– IV Przegl¹d Teatrów Dzieciêcych
– Cykl spotkañ lit. Kaszubskie Klimaty
– Konkursy tematyczne

Forma
Wdra¿anie
oprogramowania
i udostêpnianie
baz danych
Gromadzenie
i udostêpnianie
zbiorów

Termin
Ca³y rok

Ca³y rok

Szkolenia,
konferencje

Ca³y rok

Konsultacje

Ca³y rok

Konsultacje

Ca³y rok

Konsultacje

Ca³y rok

Wypo¿yczenia
zbiorów

Ca³y rok

Konsultacje

Wg potrzeb

Konferencje,
spotkania
literackie

Ca³y rok
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661
UCHWA£A Nr LIV/577/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Lêborku na 2002 r.
Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z pón.
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lêborka na 2002
rok okrelony w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LIV/577/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 22 lutego 2002 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
2002 ROK
I. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
1. Kierowanie osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu na badanie przez bieg³ego lekarza.
2. Dofinansowanie III etapu terapii dla osób uzale¿nionych.
3. Prowadzenie dzia³añ terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
4. Wynagrodzenie dla terapeuty dzia³aj¹cego w Klubie
Abstynenta Odnowa.
5. Dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego.
II. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
1. Finansowanie i dofinansowanie dzia³alnoci specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz innych form dzia³ania zmierzaj¹cych do
zmniejszenia skali przemocy w rodzinie (np. szkolenia, kursy, konferencje).
III.Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej, w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
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1. Prowadzenie dla dzieci w okresie ferii zajêæ, imprez
z elementami socjoterapeutycznymi.
2. Prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych z elementami
socjoterapeutycznymi.
3. Prowadzenie dla dzieci w okresie wakacji zajêæ,
obozów, kolonii, pó³kolonii z elementami socjoterapeutycznymi.
4. Dofinansowanie wietlic rodowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi.
5. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkó³ programów profilaktycznych.
6. Organizowanie spektakli.
7. Badania ankietowe pt. wybrane zjawiska patologii spo³ecznej w opinii m³odzie¿y szkolnej w Lêborku.
8. Wspó³finansowanie pomarañczowej linii.
9. Dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych
dla nauczycieli, pedagogów i psychologów.
10. Dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych
(np. koncerty, festyny, happeningi, zawody sportowe) dla dzieci i m³odzie¿y.
11. Informowanie o dzia³aniach podejmowanych na terenie gminy na rzecz profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych (prasa, lokalne radio).
12. Zakup materia³ów informatycznych i edukacyjnych.
IV.Ustalanie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub
poza miejscem sprzeda¿y oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami (za³. Nr 1 i 2 do niniejszego programu).
1. Wynagrodzenie cz³onków zespo³u ds. kontroli punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych.
V. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
1. Dofinansowanie kosztów utrzymania bazy lokalowej Klubu Abstynenta Odnowa.
2. Dofinansowanie do imprez profilaktycznych.
3. Zakup materia³ów informatycznych i edukacyjnych.
VI. Podejmowanie Interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
przepisów okrelonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela publicznego.
1. Wynagrodzenie prawnika.
VII. Koordynowanie Gminnej Polityki Spo³ecznej w zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi.
1. Wynagrodzenie cz³onków zespo³u ds. rozmów z
osobami zg³oszonymi na leczenie.
2. Szkolenie cz³onków Komisji r.p.a., udzia³ w konferencjach itp.
3. Wyjazdy s³u¿bowe Komisji.
4. Inne wydatki Komisji.
VIII. Inne dzia³ania.
1. Opracowanie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunki sprzeda¿y tych napojów (art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi).
2. Bie¿¹ce monitorowanie realizacji uchwa³y dot. liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y (art. 12 ust. 1
ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi) oraz lokalizacji liczby punktów.
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IX. Zasady wynagradzania cz³onków gminnych komisji
rozwi¹zywania problemów alkoholowych.

1. Cz³onkowie Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych pe³ni¹ swoje funkcje bez
wynagrodzenia.

X. Harmonogram realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Lêborku w 2002 r.

Lp.
1
I

Zamierzenia
(zadania)
2
Zwiêkszenie
dostêpnoci
pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej
dla osób
uzale¿nionych od
alkoholu

Sposoby realizacji
3
1) Kierowanie osób nadu¿ywaj¹cych
alkoholu na badanie przez bieg³ego
lekarza.
2) Dofinansowanie III etapu terapii dla
osób uzale¿nionych
3) Prowadzenie dzia³añ terapeutycznych
i rehabilitacyjnych dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
4) Wynagrodzenie dla terapeuty dzia³aj¹cego w Klubie Abstynenta
„Odnowa”
5) Dofinansowanie kosztów podnoszenia
kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego

II

III

Udzielanie
rodzinom, w
których wystêpuj¹
problemy
alkoholowe,
pomocy
psychospo³ecznej i
prawnej,
a w szczególnoci
ochrony przed
przemoc¹ w
rodzinie
Prowadzenie
profilaktycznej
dzia³alnoci
informacyjnej i
edukacyjnej, w
szczególnoci dla
dzieci i m³odzie¿y

1) Finansowanie i dofinansowanie
dzia³alnoci specjalistycznych miejsc
pomocy dla ofiar przemocy w
rodzinie
2) Dofinansowywanie i finansowanie
innych
form dzia³ania zmierzaj¹cych do
zmniejszenia skali przemocy w
rodzinie
(np. szkolenia, kursy, konferencje)

Termin
realizacji
4
wed³ug
potrzeb
wed³ug
potrzeb
wed³ug
potrzeb

Oczekiwane efekty
5
- zwiêkszenie wiadomoci w³asnych
problemów
- zwiêkszenie skutecznoci rehabilitacji osób
uzale¿nionych

Szacunkowe
koszty
(preliminarz
wydatków)
6
4.000,00

2.100,00

jw.

8.000,00

sukcesywnie jw.

8.400,00

wed³ug
potrzeb

- poszerzenie wiedzy o
mo¿liwociach
przerwania procesu
choroby alkoholowej

wed³ug
potrzeb

jw.

8.000,00

wed³ug
potrzeb

jw.

12.000,00

- zwiêkszenie przekonañ normatywnych
ograniczaj¹cych
siêganie po alkohol
- wzmocnienie
naturalnych potrzeb
zdrowego ¿ycia

34.000,00

1.000,00

1) Prowadzenie dla dzieci w okresie ferii
zajêæ, imprez z elementami
socjoterapeutycznymi

styczeñ-luty
2002 r.

2) Prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych
z elementami socjoterapeutycznymi

od stycznia
do czerwca
2002 r. od
jw.
padziernika
do grudnia
2002 r.

195.600,00

od czerwca
do sierpnia
2002 r.

jw.

58.000,00

sukcesywnie jw.

45.000,00

3) Prowadzenie dla dzieci w okresie
wakacji zajêæ, obozów, kolonii,
pó³kolonii z elementami socjoterapeutycznymi
4) Dofinansowanie wietlic rodowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi
5) Organizowanie i prowadzenie na
terenie szkó³ programów profilaktycznych
6) Organizowanie spektakli
7) Badania ankietowe pt. „wybrane
zjawiska patologii spo³ecznej w opinii
m³odzie¿y szkolnej w Lêborku
8) Wspó³finansowanie pomarañczowej
linii
9) Dofinansowanie szkoleñ i kursów
specjalistycznych dla nauczycieli,
pedagogów i psychologów

wed³ug
potrzeb
wed³ug
potrzeb
II kwarta³
2002 r.

jw.

15.000,00

jw.

15.000,00

- poszerzenie wiedzy o
skali patologii spo³ecznej

sukcesywnie

- zwiêkszenie wiadomoci w³asnych potrzeb

wed³ug
potrzeb

- poszerzenie wiedzy o
uzale¿nieniu

5.000,00

700,00
10.700,00
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10) Dofinansowanie lokalnych imprez
profilaktycznych (np. koncerty,
festyny, happeningi, zawody sportowe) dla dzieci m³odzie¿y
11) Informowanie o dzia³aniach
podejmowanych na terenie gminy
na rzecz profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych (prasa,
lokalne radio)
12) Zakup materia³ów informatycznych i
edukacyjnych
IV

V

VI

VII

Ustalanie
szczegó³owych
zasad wydawania i
cofania zezwoleñ
na prowadzenie
sprzeda¿y napojów
alkoholowych
przeznaczonych do
spo¿ycia na
miejscu lub poza
miejscem
sprzeda¿y oraz
kontrola
przestrzegania
zasad obrotu tymi
napojami
Wspomaganie
dzia³alnoci
instytucji,
stowarzyszeñ i
osób fizycznych,
s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu
problemów
alkoholowych
Podejmowanie
Interwencji w
zwi¹zku z
naruszeniem
przepisów
okrelonych w art.
1
13 i 15 ustawy
oraz wystêpowanie
przed s¹dem w
charakterze
oskar¿yciela
publicznego.
Koordynowanie
Gminnej Polityki
Spo³ecznej w
zakresie
przeciwdzia³ania
alkoholizmowi
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wed³ug
potrzeb

- zwiêkszenie wiadomoci w³asnych potrzeb

wed³ug
potrzeb

- poszerzenie wiadomoci o mo¿liwociach
pomocy

wed³ug
potrzeb

- zwiêkszenie skutecznoci podejmowanych
interwencji i niesionej
pomocy

1) Wynagrodzenie cz³onków zespo³u ds.
kontroli punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych

wed³ug
potrzeb
wrzesieñ
2002 r.

1) Wynagrodzenie prawnika

wed³ug
potrzeb

2) Szkolenie cz³onków Komisji r.p.a.,
udzia³ w konferencjach itp.
3) Wyjazdy s³u¿bowe Komisji
4) Inne wydatki Komisji

2.000,00

- ograniczenie dostêpnoci alkoholu szczególnie dla dzieci i
m³odzie¿y
- podniesienie wiadomoci sprzedawców
- zmniejszenie iloci
punktów sprzeda¿y
alkoholu

sukcesywnie

3) Zakup materia³ów informatycznych i
edukacyjnych

1) Wynagrodzenie cz³onków zespo³u ds.
rozmów z osobami zg³oszonymi na
leczenie

1.000,00

5.000,00

wed³ug
planu

1) Dofinansowanie kosztów utrzymania
bazy lokalowej Klubu Abstynenta
„Odnowa”
2) Dofinansowanie do imprez
profilaktycznych

6.000,00

6.000,00
- zwiêkszanie skutecznoci podejmowanych
interwencji i niesionej
pomocy

300,00

- zmniejszenie iloci
zakupu napojów
alkoholowych przez
dzieci i m³odzie¿

- zwiêkszenie skutecznoci prowadzenia
polityki spo³ecznej
sukcesywnie
w zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi
wed³ug
potrzeb
wed³ug
potrzeb
wed³ug
potrzeb

2.000,00

jw.

2.500,00

6.300,00

7.600,00
2.000,00
800,00

RAZEM:

464.000,00 z³
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Za³¹cznik Nr 1
do Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Lêborku na 2002 r.

I. Szczegó³owe zasady wydawania i cofania zezwoleñ na
prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem
sprzeda¿y oraz kontrola zasad obrotu tymi napojami
alkoholowymi.
1. Ubiegaj¹cy siê o wydanie zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych sk³ada wniosek na druku stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Lêborku na 2002 r.
2. Wniosek sk³ada siê w Kancelarii Ogólnej Urzêdu
Miejskiego wnosz¹c op³atê skarbow¹.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
a) wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub
aktualny odpis z w³aciwego rejestru,
b) tytu³ prawny do lokalu,
c) pozytywn¹ opiniê Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
d) owiadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu siê z
treci¹ ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z pón. zm.).
3. Zezwolenie mo¿e uzyskaæ wy³¹cznie osoba posiadaj¹ca uprawnienia do lokalu. W danym lokalu mo¿e
byæ prowadzony tylko jeden punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych.
4. Sprzeda¿ detaliczn¹ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa),
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, prowadzi siê w wyodrêbnionych punktach
sprzeda¿y, którymi s¹:
a) sklepy bran¿owe ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
b) wydzielone stoiska w innych placówkach handlowych.
5. Tryb postêpowania przy wydawaniu zezwolenia
okrelony w punktach 1 i 2 stosuje siê odpowiednio
w stosunku do przedsiêbiorców posiadaj¹cych zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz
jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, gdy staraj¹
siê o uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
sprzeda¿y w czasie i miejscu imprez organizowanych
na wolnym powietrzu.
6. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych mo¿e wnieæ ka¿dy przedsiêbiorca.
Podlega on ocenie przez Komisjê Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej i Miejsk¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Ocena powinna zawieraæ informacjê, czy wniosek
spe³nia wszystkie wymogi formalne i jest zgodny z
uchwa³¹ Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów oraz ustaw¹ o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Zarz¹d Miasta.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
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Burmistrz Miasta sk³ada Radzie Miasta, raz na kwarta³ informacjê o wydanych zezwoleniach.
Kolejnoæ rozpatrywania wniosku w sprawie wydania zezwolenia uzale¿niona jest od daty wp³ywu potwierdzonej przez Kancelariê Ogóln¹ Urzêdu Miejskiego.
Zezwolenie powinno byæ umieszczone w punkcie
sprzeda¿y napojów alkoholowych w widocznym miejscu.
Wniosek o cofniêcie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych mo¿e wnieæ ka¿da osoba prawna
i fizyczna a sam wniosek musi spe³niaæ nastêpuj¹ce
warunki:
a) powinien byæ z³o¿ony na pimie,
b) powinien zawieraæ dane osobowe i adres wnioskodawcy,
c) zawieraæ opis naruszenia ustawy b¹d uchwa³y
Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków
sprzeda¿y tych napojów oraz wskazanie co najmniej
2 wiadków gotowych z³o¿yæ zeznanie w postêpowaniu administracyjnym.
Równoznaczny z wnioskiem o cofniêcie zezwolenia
jest protokó³ kontroli sporz¹dzony przez:
a) funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji,
b) funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej,
c) upowa¿nionych pracowników Urzêdu Miejskiego,
d) cz³onków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
e) w³aciwego organu kontroli pañstwowej, stwierdzaj¹cy naruszenie ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi i uchwa³y
Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków
sprzeda¿y tych napojów.
Wniosek spe³niaj¹cy warunki wymienione w punkcie
9 i 10 kierowany jest do Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych celem zaopiniowania.
Kontroli podlegaj¹ wszyscy przedsiêbiorcy prowadz¹cy sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem
sprzeda¿y.
Dla pracowników Urzêdu Miejskiego oraz cz³onków
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, upowa¿nienie do kontroli wydaje Zarz¹d Miasta.
Zespo³y funkcjonuj¹ w sk³adach co najmniej dwu osobowych.
Osoby upowa¿nione do dokonywania kontroli maj¹
prawo do:
a) wstêpu na teren nieruchomoci, obiektu, lokalu lub
ich czêci, gdzie prowadzona jest sprzeda¿ napojów alkoholowych, w dniach i godzinach, w których jest prowadzona dzia³alnoæ,
b) ¿¹dania okazania zezwoleñ oraz ustnych i pisemnych wyjanieñ.
Czynnoci kontrolnych dokonuje siê w obecnoci
kontrolowanego lub osoby zastêpuj¹cej kontrolowanego albo przez niego zatrudnionej.
Podmiot kontrolowany obowi¹zany jest zapewniæ
warunki i rodki niezbêdne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 661, 662

 1430 

który wraz z wnioskami niezw³ocznie przekazuje siê
do Burmistrza Miasta.
18. Na podstawie wyników kontroli, Burmistrz Miasta
wzywa przedsiêbiorcê do usuniêcia stwierdzonych
uchybieñ w wyznaczonym terminie, o ile nie s¹ one
podstaw¹ do cofniêcia zezwolenia lub wszczyna postêpowanie o cofniêciu zezwolenia albo podejmuje
inne dzia³ania przewidziane prawem.
19. Podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do usuniêcia stwierdzonych uchybieñ, przesy³a do Burmistrza Miasta informacjê o
wykonaniu zaleceñ.
Za³¹cznik Nr 2
do Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Lêborku na 2002 r.
Lêbork, dnia ...................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
(wnioskodawca  adres)

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDA¯,
SPRZEDA¯ I PODAWANIE NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
A  zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych do 4,5% alkoholu oraz na piwo
B  zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% do 18% alkoholu
C  zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 18% alkoholu
(w³aciw¹ literê zakreliæ)
Zwracam siê z prob¹ o wydanie zezwolenia na sprzeda¿*  sprzeda¿ i podawanie* napojów alkoholowych w
lokalu po³o¿onym w Lêborku przy ul. .............................
(* niew³aciwe skreliæ)

I. Dane dotycz¹ce przedsiêbiorcy ubiegaj¹cego siê o zezwolenie:
1) .............................................................................................
....................................................................................................................
(imiê, nazwisko, dok³adny adres zamieszkania
 pobyt sta³y, siedziba firmy)

2) .......................................................................................
(nr i data wydania zawiadczenia
o wpisie do ewidencji lub nr i nazwa rejestru)

3) ........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
(okrelenie przedmiotu dzia³alnoci gospodarczej)

4) ........................................................................................
........................................................................................
(nr i data wa¿noci poprzedniego zezwolenia)

II. Dane dotycz¹ce lokalu w którym prowadzona jest
sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych:
1) powierzchnia lokalu ogó³em w tym:

 powierzchnia sprzeda¿na ................................. m2
 powierzchnia magazynowa .................................. m2
2) zaplecze socjalne .........................................................
3) wyposa¿enie w sanitariaty ..........................................
4) ......................................................................................
(nr i data wydania opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego)

......................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Za³¹czniki:
1. Wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub aktualny odpis z w³aciwego rejestru.
2. Tytu³ prawny do lokalu.
3. Pozytywna opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. Owiadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu siê z treci¹ ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz. U. Nr 35 poz. 230 z pón. zm.).
III.Opinia Zarz¹du Miasta
 pozytywna  negatywna
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UCHWA£A Nr LIV/576/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu Gminy Miejskiej Lêbork dla niepublicznych
szkó³ o uprawnieniach szkó³ publicznych.
Na podstawie art. 90 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67
poz. 329 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê tryb udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu
Gminy Miejskiej Lêbork dla niepublicznych szkó³ o uprawnieniach szkó³ publicznych, znajduj¹cych siê na terenie
Miasta Lêborka, jak w Za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wniosek, o przyznanie dotacji stanowi Za³¹cznik Nr 2
do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Lêborka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LIV/576/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 22 lutego 2002 r.
REGULAMIN
ustalaj¹cy tryb udzielania i rozliczania dotacji
z bud¿etu Gminy Miejskiej Lêbork dla niepublicznych
szkó³ o uprawnieniach szkó³ publicznych
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
1. Ilekroæ w dalszej czêci Regulaminu jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:
 szkole  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e przedszkole.
Rozdzia³ II
Tryb postêpowania o udzielenie dotacji
1. Dotacje z bud¿etu Gminy przys³uguj¹ niepublicznym:
 przedszkolom,
 szko³om podstawowym,
 gimnazjom,
którym przys³uguj¹ uprawnienia placówek publicznych.
2. Dotacje przyznaje siê na rok kalendarzowy.
3. Osoba prowadz¹ca szko³ê lub przedszkole, ubiegaj¹ca siê o udzielenie dotacji zobowi¹zana jest do z³o¿enia wniosku w Wydziale Owiaty i Spraw Spo³ecznych
Urzêdu Miejskiego w Lêborku, nie póniej ni¿ do 30
wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielania dotacji.
4. Do wniosku, o którym mowa w punkcie 3 nale¿y do³¹czyæ:
 numer i datê wydania zawiadczenia o wpisie do
ewidencji,
 numer i datê wydania decyzji o nadaniu szkole
uprawnieñ szko³y publicznej,
 planowan¹ liczbê dzieci/uczniów,
 zobowi¹zanie do informowania o zmianach dotycz¹cych liczby wychowanków,
 numer rachunku bankowego, na który ma byæ przekazywana dotacja.
5. Wzór wniosku, o którym mowa w punkcie 3 stanowi
Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
6. Do dnia 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego udzielenie dotacji nale¿y dostarczyæ do Wydzia³u Owiaty i
Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego w Lêborku, kserokopiê sprawozdania GUS dotycz¹cego liczby
uczniów/dzieci.
7. Niezachowanie procedury, o której mowa w punkcie
3, 4 jest równoznaczne z nie zaplanowaniem kwoty dotacji w bud¿ecie Gminy na dany rok.
8. W okresie przekazywania dotacji do dnia 15-go ka¿dego miesi¹ca, nale¿y dostarczaæ do Wydzia³u Owiaty i
Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego w Lêborku pisemn¹ informacjê o aktualnej liczbie uczniów/dzieci,
wed³ug stanu na pierwszy dzieñ miesi¹ca.
Rozdzia³ III
Przekazywanie dotacji
1. Dotacja dla niepublicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów stanowi iloczyn kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szko³y w czêci owia-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

towej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminê i liczby uczniów.
2. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, przys³uguje w
wysokoci 75%, ustalonych w bud¿ecie gminy wydatków bie¿¹cych ponoszonych w przedszkolach tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.
3. W przypadku braku na terenie gminy odpowiednio
przedszkola publicznego danego typu i rodzaju podstaw¹ do ustalenia wysokoci dotacji s¹ wydatki bie¿¹ce ponoszone przez najbli¿sz¹ gminê lub powiat na
prowadzenie przedszkola publicznego danego typu lub
rodzaju.
4. O wysokoci planowanej dotacji organ dotuj¹cy zawiadamia wnioskodawców po otrzymaniu ostatecznej subwencji owiatowej i po uchwaleniu bud¿etu na dany
rok przez Radê Miejsk¹ w Lêborku.
5. Do momentu, o którym mowa w punkcie 4, stawka
dotacji przewidzianej na jednego ucznia, pozostaje w
wysokoci przyjêtej w roku ubieg³ym.
6. Wyrównanie kwoty nast¹pi w miesi¹cu nastêpuj¹cym
po zatwierdzeniu wysokoci dotacji.
7. Dotacja przekazywana jest na podstawie miesiêcznego wykazu uczniów, z góry, do pierwszego dnia ka¿dego miesi¹ca.
8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady stwierdzania i dokumentowania stanu aktualnej liczby uczniów w szko³ach niepublicznych:
a) za stan pocz¹tkowy uczêszczania ucznia do szko³y
uznaje siê:
 pierwszy dzieñ zajêæ w miesi¹cu wrzeniu, gdy
uczeñ zaczyna uczêszczaæ do szko³y z pocz¹tkiem
roku szkolnego,
 pierwszy dzieñ miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w trakcie, którego uczeñ podejmie naukê,
b) za stan koñcowy uczêszczania ucznia do szko³y uznaje siê:
 dzieñ 31 sierpnia (³¹cznie z miesi¹cami wakacyjnymi), gdy uczeñ uzyskuje promocjê do wy¿szej
klasy lub koñczy naukê,
 ostatni dzieñ miesi¹ca, w którym nastêpuje skrelenie ucznia z listy uczniów w trakcie roku szkolnego.
9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady stwierdzania i dokumentowania stanu aktualnej liczby dzieci w przedszkolach
niepublicznych:
a) za stan pocz¹tkowy uczêszczania dzieci do przedszkoli uznaje siê:
 pierwszy dzieñ miesi¹ca, gdy dziecko zaczyna
uczêszczaæ do przedszkola,
 pierwszy dzieñ miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w trakcie, którego dziecko zacznie uczêszczaæ do przedszkola,
b) za stan koñcowy uczêszczania dzieci do przedszkola uznaje siê:
 ostatni dzieñ miesi¹ca, w którym nastêpuje skrelenie dziecka z listy.
10. Za czas przerwy wakacyjnej dotacja przys³uguje wg
przeciêtnej liczby uczniów/dzieci uczêszczaj¹cych do
szko³y w I pó³roczu.
11. Dotacja powinna byæ wykorzystana na:
 p³ace i pochodne pracowników szko³y,
 utrzymanie pomieszczeñ szko³y,
 zakup pomocy dydaktycznych,
 remonty.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Rozdzia³ IV
Rozliczenie dotacji
1. Osoba prowadz¹ca szko³ê zobowi¹zana jest do terminowego sporz¹dzania i przekazywania do Wydzia³u
Owiaty i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego w Lêborku, nie póniej ni¿ do 20-go ka¿dego miesi¹ca, rozliczenia z wydatkowania otrzymanej dotacji za poprzedni miesi¹c, z uwzglêdnieniem rzeczywistej liczby
uczniów/dzieci.
2. W przypadku zmniejszenia siê rzeczywistej liczby
uczniów/dzieci w stosunku do planowanej liczby
uczniów/dzieci, osoba prowadz¹ca szko³ê zobowi¹zana jest zwróciæ do Gminy kwotê dotacji odpowiadaj¹c¹ ró¿nicy miêdzy rzeczywist¹ i planowan¹ liczb¹
uczniów/dzieci.
3. Osoba prowadz¹ca szko³ê zobowi¹zana jest udostêpniæ na ¿¹danie gminy stosown¹ dokumentacjê, obrazuj¹c¹ rzeczywist¹ liczbê uczniów/dzieci. W przypadku nie wykonania w/w obowi¹zku, jak równie¿ obowi¹zku w ust. 2 Zarz¹d Gminy mo¿e wstrzymaæ dotacjê.
4. Osoba prowadz¹ca szko³ê ma obowi¹zek powiadomienia w terminie 7 dni organu dotuj¹cego o zmianach
dotycz¹cych:
 zmiany adresu prowadzonej szko³y,
 zmiany osób reprezentuj¹cych szko³ê,
 zmiany konta bankowego, na które przekazywane
s¹ dotacje.
5. Roczne rozliczenie merytoryczne i finansowe nale¿y
dostarczyæ do 31 stycznia roku nastêpnego do Wydzia³u Owiaty i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego w
Lêborku.
6. Organowi dotuj¹cemu przys³uguje prawo kontroli wykorzystania otrzymanej dotacji.
Przepisy przejciowe
1. Rozliczenie dotacji udzielonych na podstawie wniosków
z³o¿onych do 30 wrzenia 2001r. nastêpowaæ bêdzie
w trybie okrelonym uchwa³¹, od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
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UCHWA£A Nr XXXV/134/2002
Rady Gminy w Lipuszu
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, wraz z pón. zm.) oraz
art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 i 2002
(Dz. U. Nr 150, poz. 938 wraz z pón. zm.) i art.109,124,
128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014) i § 3 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w
sprawie szczegó³owych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych jednostkom
samorz¹du terytorialnego ustawami oraz przekazywania
jednostkom samorz¹du terytorialnego dotacji celowych

na realizacjê tych zadañ (Dz. U. Nr 100, poz.1077 z
pón. zm.), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dochody bud¿etu gminy na 2002 r. w wysokoci
4.131.523,- z³, zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Przychody bud¿etu gminy na 2002 r. w wysokoci
459.500,- z³, zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Wydatki bud¿etu gminy na 2002 r. w wysokoci
4.591.023,-z³, zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 3*.
4. Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 2.400,-z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§2
Dochody okrelone w § 1 pkt 1 obejmuj¹:
1. Czêæ owiatow¹ subwencji ogólnej w wysokoci
1.815.244,- z³.
2. Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej w wysokoci 150.165,- z³.
3. Czêæ podstawow¹ subwencji ogólnej w wysokoci
530.907,- z³.
4. Udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych w
wysokoci 347.309,  z³.
5. Dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 386.240,- z³,
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 5.
Przychody okrelone w § 1 pkt 2 obejmuj¹:
1. Nadwy¿kê z lat ubieg³ych w wysokoci 59.500,-z³.
2. Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym w wysokoci 400.000,- z³.
§3
Wydatki okrelone § 1 pkt 3 obejmuj¹:
1. Wydatki bie¿¹ce w wysokoci 4.151.023,- z³
w tym:
 wynagrodzenia w wysokoci 2.352.915,- z³
 pochodne od wynagrodzeñ w wysokoci 563.600,- z³
 wydatki z tytu³u przyznanych z bud¿etu pañstwa dotacji celowych na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 386.240,z³, zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 6*
 dotacjê dla Klubu Sportowego WDA w Lipuszu w
wysokoci 7.000,- z³
 rezerwê celow¹ w wysokoci 13.600,-z³
2. Wydatki maj¹tkowe w wysokoci 440.000,-z³, w tym:
wydatki inwestycyjne w kwocie 440.000,-z³.
§4
1. Uchwala siê dochody z tyt. wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ alkoholu w wysokoci 31.200,- z³.
2. Uchwala siê wydatki na realizacjê zadañ okrelonych
w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w wysokoci 41.600,- z³.
§5
Uchwala siê plan przychodów i wydatków funduszu
celowego  FO i GW, zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 7*.
§6
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 8*.

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie publikuje siê.
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§7

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania po¿yczek i
kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków do wysokoci 30.000,- z³.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami danego dzia³u.
§9
Prognozê kwoty d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Bekisz
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ZARZ¥DZENIE Nr 77/02
Starosty Kartuskiego
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej w Kobysewie.
Na podstawie art. 35 ust. 2 lit. i ustawy z dnia 29
listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr
64, poz. 414, zm.: Nr 106, poz.668, Nr 117, poz. 756, Nr
162, poz. 1118 i 1126 z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz.
885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr
19, poz. 238 z 2001 r. Nr 72, poz. 784, Nr 89,poz. 961, Nr
89, poz.973, Nr 111, poz. 1194 i Nr 122, poz. 1349) na
wniosek Dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Kobysewie  zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Kobysewie na rok 2002 w
kwocie 1.919. z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
J. Kwiecieñ
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ZARZ¥DZENIE Nr 78/02
Starosty Kartuskiego
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej w Stê¿ycy.
Na podstawie art. 35 ust. 2 lit. i ustawy z dnia 29
listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr
64, poz. 414, zm.: Nr 106, poz.668, Nr 117, poz. 756, Nr
162, poz. 1118 i 1126 z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz.
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885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr
19, poz. 238 z 2001 r. Nr 72, poz. 784, Nr 89,poz. 961, Nr
89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194 i Nr 122, poz. 1349) na
wniosek Dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Stê¿ycy
 zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Stê¿ycy na rok 2002 w kwocie 1. 812. z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
J. Kwiecieñ
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UCHWA£A Nr XXXIII/309/2002
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy i
Miasta w Pelplinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 136
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 zm.: z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz.
1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz.
550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz.
1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623) Rada
Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpoznaniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
Gminy udziela siê absolutorium Zarz¹dowi Gminy i Miasta w Pelplinie za rok 2001.
§2
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy i Miasta.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pelplinie
W. Bruski
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UCHWA£A Nr XXXIII/314/2002
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr VII/56/99 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 marca 1999 r. dot. zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta i gminy Pelplin oraz
okrelania stawek op³at za wiadczenie us³ug w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220), art. 6 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i
porz¹dku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622,
zm. z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 128 poz. 770, z 2000 r. Nr
22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085)  Rada Miejska
w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y Nr VII/56/99 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 29 marca 1999 r. dot. zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta i gminy Pelplin oraz okrelenia stawek op³at za wiadczenie us³ug
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  otrzymuje now¹ treæ:
Górne stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wiadczone przez
przedsiêbiorców posiadaj¹cych zezwolenia na wykonanie tych us³ug okrela poni¿sze zestawienie:
Lp.
1.

2.

3.

Wyszczególnienie
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Unieszkodliwianie
odpadów
komunalnych sta³ych na
wysypisko
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Poz. 667, 668
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Jednostka
miary

okres

stawka
z³

3

jednorazowo

36,09 z³
+VAT

Za 1 m

3

jednorazowo

15,30 z³
+VAT

Od osoby

miesi¹c

3,91 z³ +
VAT

Za 1 m

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pelplinie
W. Bruski

668
UCHWA£A Nr XXXIII/315/2002
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych na rok
2002 i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 159, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 10
ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. 2002 r. Nr 9,
poz. 84) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych
od jednego rodka transportowego w wysokoci:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
550,b) od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
750,c) od 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.000.d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.300, o liczbie osi  trzy
1.200,e) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 23 ton:
 o liczbie osi  trzy
1.600, o liczbie osi  cztery
1.500,f) równej lub wy¿szej ni¿ 23 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton
 o liczbie osi  trzy
2.050, o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.000,g) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton
 o liczbie osie  trzy
2.124, o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.000.2. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
700.b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
900,c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.100,d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.200,e) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 25 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.300,f) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.800. o liczbie osi  trzy
1.700.g) równe lub wy¿sze ni¿ 36 ton
 liczba osi  dwie
2.207, liczbie osi  trzy
2.150.3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
550,b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
800,c) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jednej
900, o liczbie osi  dwie
1.120,d) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.500, o liczbie osi  trzy
1.300,4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
800,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500,§2
1. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt. 1,2,3 i 4 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê i
okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
600, od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
800, od 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.050,b) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony a poni¿ej 5,5 tony
750,-
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 od 5,5 tony a poni¿ej 9 ton
950, od 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.150,c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton a poni¿ej 12 ton
600,d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
850, równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.550,2. Dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 roku i nastêpnych latach:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
500, od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
700, od 9 ton a poni¿ej 12 ton
950,b) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony a poni¿ej 5,5 tony
650, 5,5 tony a poni¿ej 9 ton
850, od 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.050,c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton a poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton a poni¿ej 12 ton
500,d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
750, równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.450,-

cyjnej za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o
op³acie skarbowej oraz zasad poboru i terminów jej p³atnoci.

§3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41, ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co nastêpuje:

Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystane do przewozu dzieci w
ramach tzw. przewozów szkolnych.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXX/297/2001 z
dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok
2002 i zwolnieñ w tym podatku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2002 r. po
uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pelplinie
W. Bruski

669
UCHWA£A Nr XXIV/257/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 17 kwietnia 2002 r.
o czêciowym uchyleniu uchwa³y w sprawie wprowadzenia i okrelenia wysokoci stawek op³aty administra-

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) i art.18 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84) Rada Gminy Sulêczyno uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchyla siê pkt 4 i pkt 5 § 1 uchwa³y Nr XXI/232/2001
Rady Gminy Sulêczyno z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia i okrelenia wysokoci stawek op³aty
administracyjnej za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej oraz zasad poboru i terminów jej p³atnoci (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2001 r. Nr 90,
poz. 1271).
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 23 stycznia
2002 r.
Przewodniczacy
Rady Gminy
J. Saborowski

670
UCHWA£A Nr 22/III/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sobowidz, po³o¿onej na terenie gminy Tr¹bki Wielkie.

§1
1. Nadaje siê nowo powsta³ej ulicy po³o¿onej na dzia³ce
nr 278 nazwê:
Ksiêdza Józefa Wdowiaka.
2. Po³o¿enie ulicy okrela kserokopia mapy ewidencji
gruntów wsi Tr¹bki Wielkie w skali 1:5000, stanowi¹ca
za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Tr¹bki Wielkie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 671, 672
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UCHWA£A Nr III/213/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467 z 1993 r.
Nr 121, poz. 540 z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz.
675 z 1995 r. Nr 147, poz. 715 z 1996 r. Nr 149, poz. 704,
Nr 91, poz. 409 z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz.780, Nr
121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956 z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr
160, poz.1058 z 1999 r. Nr 96, poz. 1129 z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105 ozn. 1115, Nr 122, poz.
1315) Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy:
1) od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
600,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
670,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
880,00 z³
2) od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w
art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) równej lub wy¿szej 12 ton do 16 ton w³¹cznie
1.210,00 z³
b) powy¿ej 16 ton
1.880,00 z³
3) od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony do 12 ton w³¹cznie
1.200,00 z³
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie
 o liczbie osi dwie
1.250,00 z³
 o liczbie osi trzy i wiêcej
1.300,00 z³
b) powy¿ej 36 ton
 o liczbie osi dwie
1.350,00 z³
 o liczbie osi trzy i wiêcej
1.550,00 z³
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów od 7 ton i poni¿ej
12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)
380,00 z³
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego):

a) o liczbie osi dwa:
 równej lub wy¿szej 12 ton do 20 ton w³¹cznie
400,00 z³
 powy¿ej 20 ton do 36 ton w³¹cznie 1.000,00 z³
 powy¿ej 36 ton
1.100,00 z³
b) o liczbie osi trzy i wiêcej:
 równej lub wy¿szej 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.000,00 z³
 powy¿ej 36 ton
1.100,00 z³
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, w zale¿noci od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.400,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.650,00 z³
§2
1. Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2001 i nowszych okrela siê w
wysokoci ni¿szej o 5% w stosunku do okrelonych w
§ 1.
2. Stawki podatku ustalone w § 1 w stosunku do danego
rodka transportowego nie mog¹ byæ ni¿sze od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr 1, 2, 3 do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
§4
1. Traci moc Uchwa³a Nr XII/183/01 z dnia 28 grudnia
2001 r., w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym
podatku.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i ma zastosowanie do podatku od rodków transportowych
na rok 2002.
3. Uchwa³a podlega podaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

672
UCHWA£A Nr XVII/209/2002
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie zaliczenia niektórych dróg po³o¿onych na terenie gminy Pszczó³ki do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm. Nr 23, poz. 220 z 2002 r.) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do kategorii dróg gminnych zalicza siê drogi po³o¿one
na terenie gminy Pszczó³ki, okrelone w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pszczó³ki.
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§3

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XVII/209/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
Lp
1.
2.
3.
4.

Nr drogi
1028001
1028002
1028003
1028007

5.

1028004

6.

1028005

Nazwa drogi
Pszczó³ki  Ostrowite
Ró¿yny-Ulkowy (Kleszczewko)
£êgowo(gr.gminny)-Kleszczewko
Skowarcz-Ostrowite(gr.gminny)
Ró¿yny- w kier.gosp.Rolnego
(po by³ym PGR)
¯elis³awki- w kier.Sobowidza

D³. drogi (km)
1.300
4.051
0.676
1.774
2.315
0.920

673
UCHWA£A Nr XVII/210/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie szczegó³owych wymagañ i warunków utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Pszczó³ki.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm. Nr 23, poz. 220 z 2002 r.) oraz art. 4
pkt 1-5 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o
utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz. 622 z pón. zm.) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i
porz¹dku na terenie nieruchomoci w postaci Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Kontrolê przestrzegania postanowieñ zawartych w Regulaminie powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
2. Zarz¹d Gminy podejmuje dzia³ania niezbêdne do przekazania postanowieñ Regulaminu do wiadomoci
wszystkich mieszkañców gminy.
§3
1. Traci moc uchwa³a Nr XXIX/172/97 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 28 padziernika 1997 r. w sprawie zasad utrzymania czystoci i porz¹dku w na terenie Gminy Pszczó³ki.
2. Traci moc uchwa³a Nr IX/76/99 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XXIX/172/97 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 28
padziernika 1997 r. dotycz¹cej szczegó³owych zasad
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Pszczó³ki.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

674
INFORMACJA
o dzia³alnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdañsku w roku 2001
1. Podstawy prawne dzia³ania WFO w Gdañsku
Charakter i zakres dzia³alnoci WFO w Gdañsku reguluj¹:
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, zm. Dz. U. Nr 115,
poz. 1229) zwana w dalszej treci ustaw¹,
 rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 29 grudnia
1998 r. (Dz. U. Nr 3 z 1999 r., poz. 17),
 statut WFO w Gdañsku nadany przez Zarz¹d Województwa Pomorskiego uchwa³¹ nr 146/2000 z dnia
14 lipca 2000 r.
Zgodnie z ustaw¹ WFO w Gdañsku wspomaga finansowo zadania z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównowa¿onego rozwoju.
Podstaw¹ wyboru przedsiêwziêæ do dofinansowania
w 2001 roku by³y nastêpuj¹ce dokumenty:
 II Polityka ekologiczna pañstwa  opracowanie Ministerstwa Ochrony rodowiska,
 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 
przyjêta uchwa³¹ nr 271/XXI/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 3 lipca 2000 r.,
 Program dzia³ania WFO w Gdañsku na lata 20012006  przyjêty uchwa³¹ nr 6/2001 Rady Nadzorczej WFO w Gdañsku z dnia 2 lutego 2001 r.,
 Lista zadañ priorytetowych WFO w Gdañsku na
2001 r.  przyjêta uchwa³¹ nr 79/2000 Rady Nadzorczej WFO w Gdañsku z dnia 27 listopada 2000 r.
Podstawê dzia³ania Funduszu w 2001 r. stanowi³y równie¿:
 Plan dzia³ania WFO w Gdañsku na rok 2001 
przyjêty uchwa³¹ nr 83/2000 Rady Nadzorczej WFO
w Gdañsku z dnia 27 listopada 2000 r.,
 Plan finansowy WFO w Gdañsku na rok 2001 
przyjêty uchwa³¹ nr 82/2000 Rady Nadzorczej WFO
w Gdañsku z dnia 27 listopada 2000 r.; znowelizowany uchwa³¹ nr 62/2001 Rady Nadzorczej WFO
w Gdañsku z dnia 24 wrzenia 2001 r.,
 Zasady udzielania dotacji oraz udzielania i umarzania po¿yczek ze rodków WFO w Gdañsku  przyjête uchwa³¹ nr 81/2000 Rady Nadzorczej WFO w
Gdañsku z dnia 27 listopada 2000 r.,
 Kryteria wyboru przedsiêwziêæ finansowanych ze
rodków WFO w Gdañsku  przyjête uchwa³¹ nr
80/2000 Rady Nadzorczej WFO w Gdañsku z dnia
27 listopada 2000 r.,
 Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w 1999  opracowanie WIO w Gdañsku.
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62,06 mln z³

wp³ywy z tytu³u op³at za korzystanie ze rodowiska
przekazywane przez Urz¹d Marsza³kowski. Wp³ywy z
tego tytu³u wynios³y 34,72 mln z³.
Ponadto przychodami Funduszu s¹ nadwy¿ki dochodów z gminnych i powiatowych funduszy ochrony
rodowiska. W roku 2001 rodki z tego tytu³u w kwocie 4,74 mln z³ wp³ynê³y z jednego gminnego funduszu (Gmina Kwidzyn).
Przychodami Funduszu s¹ tak¿e wp³ywy z operacji
finansowych, w tym odsetki od po¿yczek, lokat i obrotu papierami wartociowymi oraz inne dochody.
Wp³ywy z tego tytu³u wynios³y 11,38 mln z³.
Wp³ywy z tytu³u zwrotu rat po¿yczek wynios³y 17,83
mln z³, co daje ³¹czn¹ kwotê przychodów finansowych
w wysokoci 68,67 mln z³.
Razem ze rodkami finansowymi pozostaj¹cymi na
kontach Funduszu w dniu 1.01.2001 r. rodki dyspozycyjne Funduszu w 2001r. wynosi³y 93,00 mln z³.
Planowan¹ na rok 2001 oraz rzeczywist¹ (wykonan¹)
strukturê przychodów WFO w Gdañsku wed³ug rodzajów róde³ przedstawia tabela nr 1 oraz wykres
nr 1.

2.2.Realizacja przychodów.
ród³em przychodów Funduszu s¹ przede wszystkim

tabela nr 1

2. Plan i realizacja przychodów.
2.1.Plan.
Plan finansowy WFO w Gdañsku na rok 2001 zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ nr 82/2000 Rady Nadzorczej WFO w Gdañsku z dnia 27 listopada 2000r. Jednak¿e ze wzglêdu na otrzyman¹ w dniu 5 wrzenia
2001 r. z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Pomorskiego informacjê o znacznym zmniejszeniu planowanych wp³ywów z tytu³u op³at za korzystanie ze
rodowiska w 2001 roku zaistnia³a koniecznoæ nowelizacji planu. Znowelizowana wersja planu finansowego zosta³a zatwierdzona uchwa³¹ nr 62/2001
Rady Nadzorczej WFO w Gdañsku z dnia 24 wrzenia 2001 r.
Planowane wp³ywy w 2001 r. (wed³ug znowelizowanego planu) wynosi³y:
 z op³at za korzystanie ze rodowiska 29,00 mln z³
 zwrot rat po¿yczek
18,00 mln z³
 z nadwy¿ki gfo i pfo
4,00 mln z³
 inne wp³ywy
11,06 mln z³
Razem

Lp.
1
1
2
3
4

5

Rodzaj przychodu
2
op³aty za korzystanie ze
rodowiska
zwroty rat po¿yczek
nadwy¿ka gfo i pfo
inne wp³ywy; w tym:
- odsetki od po¿yczek
- odsetki od lokat i obrotu
papierami wartociowymi
- odsetki a’vista
- pozosta³e dochody
Funduszu
Razem
bilans otwarcia
Ogó³em (rodki dyspozyc.)

Plan 2001 r. Struktura
(mln z³)
%
3

4

Wykonanie
2001r.
(mln z³)
5

Struktura
%
6

%
wykonania
5:3
7

29,00

46,7

34,72

50,6

119,7

18,00
4,00
11,06

29,0
6,4
17,8

17,83
4,74
11,38

26,0
6,9
16,6

99,1
118,5
102,9

62,06
24,30
86,36

100,0
x
x

68,67
24,33
93,00

100,0
x
x

110,7
x
107,7
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Struktura przychodów WFO w Gdañsku w 2001r.
mln z³
35,0
30,0

plan
realizacja

25,0
20,0
15,0

0,0

op³aty za
korzystanie ze
rodowiska

zwroty rat
po¿yczek

nadwy¿ka gfo i
pfo

11,38

11,06

4,74

4,00

17,83

18,00

29,00

5,0

34,72

10,0

inne wp³ywy

Mimo wzrostu przychodów Funduszu poziom ich nie gwarantowa³ realizacji wszystkich priorytetowych dzia³añ w
ochronie rodowiska w województwie pomorskim.
Przychody Funduszu w zestawieniu z kwotami wnioskowanego dofinansowania w okresie trzech ostatnich lat
obrazuje wykres nr 2.
wykres nr 2

mln z³

Przychody WFO w Gdañsku a kwoty wnioskowanego
dofinansowania w latach 1999-2001

350
309,30
300
241,30

250

przychody
wnioski

200
148,80
150
100
54,51

64,96

68,67

50
0
1999r.

2000r.

2001r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 674

 1440 

3. Dzia³alnoæ statutowa.
Realizacja zdañ statutowych odbywa siê zgodnie z art.
409 ustawy, w oparciu o dokumenty wymienione w
punkcie 1 niniejszej Informacji a tak¿e w oparciu o
mo¿liwoci finansowe Funduszu.
3.1.Kwalifikacja wniosków.
Identyfikacja projektów zg³oszonych do dofinansowania nastêpuje na podstawie wniosków z³o¿onych do
WFO w Gdañsku. Wnioski s¹ weryfikowane i sprawdzane przez Zarz¹d oraz inspektorów Funduszu. Przy
weryfikacji wniosków Fundusz korzysta z pomocy
Wydzia³u Ochrony rodowiska Pomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej jak równie¿ ekspertów i rzeczoznawców. Wybór zadañ do realizacji jest zgodny z list¹ zadañ priorytetowych WFO w Gdañsku uchwalan¹
corocznie przez Radê Nadzorcz¹.
Ogó³em na rok 2001 z³o¿ono 758 wniosków o dofinansowanie na kwotê 309,3 mln z³. Zgodnie z Zasadami udzielania dotacji oraz udzielania i umarzania
po¿yczek ze rodków WFO w Gdañsku wnioski
kwalifikowane by³y w trzech terminach. Wiele projektów zg³oszonych do realizacji nie by³o przygotowanych do realizacji z uwagi na znacz¹ce opónienia w
projektowaniu i przetargach. Realizacja najwa¿niejszych wniosków z tej grupy bêdzie nastêpowa³a w
kolejnych latach.
Do realizacji w 2001 r. przyjêto 440 wniosków a do
realizacji w 2002 r. przesuniêto 41 wstêpnie pozytywnie zakwalifikowanych wniosków. Pozosta³ych 277
wniosków nie zakwalifikowano z nastêpuj¹cych przyczyn:
 94  rezygnacja wnioskodawców ( w tym 57 po uzyskaniu wstêpnej pozytywnej kwalifikacji wniosku)

 85  wnioski niezasadne
 53  wybrano inny wniosek z³o¿ony przez tego samego wnioskodawcê
 18  bardzo ma³y efekt ekologiczny
 15  wnioski do realizacji ze rodków gminnych funduszy lub NFO
 12  zadania nie przygotowane
Zarz¹d Funduszu nie wyklucza mo¿liwoci realizacji
zadañ zasadnych, nie zakwalifikowanych  po ich aktualizacji w kolejnych latach.
3.2.Umowy.
Na podstawie zakwalifikowanych wniosków zawarto
w 2001 r. ³¹cznie 444* umowy (w tym 17 stanowi³y
aneksy zwiêkszaj¹ce kwoty umów zawartych w latach
wczeniejszych). Podzia³ ze wzglêdu na formê przyznanego dofinansowania przedstawia siê nastêpuj¹co:
 319 umów o dotacjê (w tym 12 aneksów)
 106 umów o po¿yczkê (w tym 5 aneksów)
 19 umów o dofinansowanie (to jest ³¹cznie o po¿yczkê i dotacjê).
*) na podstawie 4 wniosków zawarto po dwie odrêbne umowy tj. o po¿yczkê i o dotacjê.
Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt 5b ustawy Rada Nadzorcza Funduszu podejmowa³a uchwa³y o przyznaniu dofinansowania powy¿ej 0,5% przychodów uzyskanych
przez Fundusz w roku poprzednim tj. powy¿ej kwoty
324 tys z³. O przyjêciu do realizacji wniosków, gdzie
kwota dofinansowania nie przekracza³a 324 tys z³ decydowa³ Zarz¹d WFO w Gdañsku.
Podzia³ przyznanego dofinansowania, zgodny z wymogami art. 414 ust.1 pkt 5b ustawy, przedstawia tabela nr 2.
tabela nr 2
mln z³

Forma
dofinansowania
dotacja
po¿yczka
Razem

Kwota
dofinansowania
31,61
68,59
100,20

Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w WFOS w Gdañsku procedur¹ umowy s¹ podpisywane po z³o¿eniu przez inwestorów odpowiednich dokumentów, w tym miêdzy innymi
informacji o wnoszeniu op³at za korzystanie ze rodowiska oraz zastosowanej procedurze przetargowej. Integraln¹ czêci¹ umów s¹ harmonogramy rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji uwzglêdniaj¹ce elementy przewidziane do finansowania ze rodków Funduszu.
Na podstawie zawartych umów rodki finansowe Funduszu przekazywane s¹ transzami, zgodnie z przyjêtym
do umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym, po

w tym:
udzielona na podstawie uchwa³y
Rady Nadzorczej
Zarz¹du
21,81
9,80
60,47
8,12
82,28
17,92
otrzymaniu od inwestora owiadczenia dotycz¹cego stopnia zaawansowania realizacji zadania zawieraj¹cego zestawienie poniesionych kosztów i udokumentowanie zaanga¿owania w³asnych rodków finansowych. Przelew
rodków nastêpuje po uprzednim sprawdzeniu dokumentów i zaakceptowaniu ich przez inspektora Funduszu odpowiedzialnego za kontrolê realizacji zadania oraz przez
Zarz¹d WFO w Gdañsku.
Umowy zawarte w 2001 roku w podziale na kierunki
dofinansowania przedstawiono w tabeli nr 3.
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tabela nr 3
Liczba umów zawartych w 2001 r.
(szt.)

Dziedzina

razem

Przyznane
dofinansowanie (mln z³)

w tym:
dotacja po¿yczka dofinans.
12
56
9
20
35
9
28
11
50
121
1

Ochrona wód
Ochrona atmosfery
Ochrona ziemi
Ochrona przyrody
Edukacja
ekologiczna
Nadzw. zagro¿enia
Monitoring
Pozost. dziedziny

77
64
39
50
122
63
6
23

63
6
19

Razem

444

319

44,28
13,66
15,53
2,30
3,14

w tym:
w tym:
razem
dotacja po¿yczka
dotacja po¿yczka
4,93
39,35 28,91
2,14
26,77
2,80
10,86 11,66
2,59
9,07
0,46
15,07 8,27
0,25
8,02
2,30
1,58
1,58
3,04
0,10 2,10
2,10

4

16,03
0,72
4,54

16,03
0,72
1,33

11,97
0,68
3,21 4,18

11,97
0,68
0,97

106

19 100,20

31,61

68,59 69,35

22,28

3.3.Wydatki statutowe.
Zgodnie z Planem finansowym WFO w Gdañsku
na rok 2001 na wydatki przewidziano kwotê 84,99
mln z³, w tym na wydatki statutowe 81,40 mln z³.
Kwota ta stanowi³a zabezpieczenie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z lat poprzednich w wysokoci 10,35 mln
z³, wyp³aty zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umów podpisanych w 2001 r. w planowanej wysokoci 68,55
mln z³ oraz zakup akcji i udzia³ów w spó³kach w wysokoci 2,50 mln z³.

Wydatki

razem

rodki
wyp³acone w 2001 r.
(mln z³)

Plan
2001 r.

3,21
47,07

Z uwagi na zobowi¹zania wynikaj¹ce z umów wieloletnich a realizowanych w I kwartale 2002 r., w celu
zapewnienia rodków na finansowanie tych zadañ, zaplanowano stan rodków finansowych na koniec
2001 r. w wysokoci 1,37 mln z³.
Szczegó³ow¹ realizacjê wydatków statutowych w roku
2001 przedstawiono w tabeli nr 4.

tabela nr 4

Kwota
zawartych
umów

mln z³
Realizacja
rodki do
rodki
przekazania * rodki nie
przekazane
w latach
wykorzystane
w 2001 r.
nastêpnych

A. Wydatki ogó³em
A 1. Wydatki na podstawie umów
Wydatki na realizacjê zadañ z
umów zawartych w latach
wczeniejszych
Wydatki na realizacjê zadañ z
umów zawartych w 2001r.
razem
A 2. Wydatki kapita³owe
Zakup akcji i udzia³ów
ogó³em

10,35

10,14

9,26

0,80

0,08

68,55

100,20

69,35

29,78

1,07

78,90

110,34

78,61

30,58

1,15

2,50
81,40

2,51
112,85

2,51
81,12

0,00
30,58

0,00
1,15

39,45
17,36
10,26
11,83
78,90

49,88
15,29
16,37
28,80
110,34

34,51
13,10
8,70
22,30
78,61

15,37
1,76
7,67
5,78
30,58

0,00
0,42
0,01
0,72
1,15

2,50
81,40

2,51
112,85

2,51
81,12

0,00
30,58

0,00
1,15

B. Podzia³ wydatków wg kierunków finansowania
B 1. Wydatki na podstawie umów
ochrona wód i gospodarka wodna
ochrona czystoci powietrza
ochrona powierzchni ziemi
pozosta³e zadania
razem
B 2. Wydatki kapita³owe
Zakup akcji i udzia³ów
ogó³em
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C. Podzia³ wydatków wg form finansowania
C 1. Wydatki na podstawie umów
po¿yczki
dotacje
dop³aty do kredytów
razem
C 2. Wydatki kapita³owe
Zakup akcji i udzia³ów
ogó³em

51,50
27,00
0,40
78,90

74,31
35,56
0,47
110,34

52,43
25,88
0,30
78,61

21,45
8,95
0,18
30,58

0,42
0,73
0,00
1,15

2,50
81,40

2,51
112,85

2,51
81,12

0,00
30,58

0,00
1,15

*) rodki z umów zawartych a nastêpnie rozwi¹zanych z powodu rezygnacji oraz zwroty niewykorzystanych czêci
dotacji
Na podstawie umów podpisanych w 2001 r. i w latach
wczeniejszych Fundusz wyp³aci³ w 2001 r. 78,61 mln z³.
Pe³n¹ listê zadañ finansowanych przez WFO w Gdañsku
w 2001 r. przedstawiono w za³¹czniku do niniejszej Informacji.
Na koniec 2001 r. zobowi¹zania do wyp³aty w 2002 r. i
latach nastêpnych z tytu³u umów o dofinansowanie in-

westycji realizowanych w cyklach wieloletnich wynios³y
30,58 mln z³.
Strukturê rzeczywistych wydatków statutowych poniesionych przez WFO w Gdañsku w 2001 r. na podstawie
zawartych umów w stosunku do planu w podziale na kierunki finansowania przedstawia wykres nr 3.

wykres nr 3
Struktura wydatków WFO w Gdañsku w 2001r. w podziale na
kierunki dofinansowania

mln z³
40,0

plan
realizacja

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0

0,0

22,30

11,83

8,70

10,26

13,10

17,36

34,51

5,0

39,45

10,0

ochrona wód i ochrona czystoci
ochrona
pozosta³e zadania
gospodarka
powietrza
powierzchni ziemi
wodna

Znaczne przekroczenie planowanych wydatków nast¹pi³o w grupie pozosta³e zadania, w której ujêto zadania
z zakresu ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, monitoringu oraz nadzwyczajnych zagro¿eñ. Jest to wynikiem przeznaczenia, zgodnie z uchwa³¹ nr 51/2001 Rady
Nadzorczej Funduszu z dnia 13 lipca 2001 r., kwoty do 10
mln z³ na dzia³ania zwi¹zane z likwidacj¹ skutków lipcowej powodzi na obszarach województwa pomorskiego.
Dofinansowanie likwidacji skutków powodzi realizowano poprzez udzielanie w³aciwym instytucjom dotacji na
cele:
 doranej likwidacji skutków powodzi oraz udzia³u w
akcji (miêdzy innymi na paliwo i sprzêt oraz naprawê wa³ów przeciwpowodziowych i infrastruktury)
 docelowo na naprawê i odbudowê wa³ów oraz pra-

ce odtworzeniowe urz¹dzeñ wodno-ciekowych uszkodzonych podczas powodzi.
Na dzia³ania zwi¹zane z likwidacj¹ skutków powodzi
wydatkowano w 2001 r. ³¹cznie kwotê 8,73 mln z³. Pozosta³a kwota stanowi zobowi¹zania 2002 roku.
W roku 2001 dokonano umorzenia w sp³acie przyznanych po¿yczek w stosunku do 77 umów na ³¹czn¹ kwotê
10,10 mln z³. Zgodnie z Zasadami udzielania dotacji oraz
udzielania i umarzania po¿yczek ze rodków WFO w
Gdañsku kwoty umorzone nie przekroczy³y 50% wartoci udzielonych po¿yczek.
Strukturê rzeczywistych wydatków statutowych poniesionych przez WFO w Gdañsku w 2001 r. w podziale na
poszczególne kierunki finansowania przedstawia wykres
nr 4.
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wykres nr 4

Struktura wydatków statutowych WFO w Gdañsku w 2001r.
wed³ug kierunków finansowania

15%

2%

4%

9%

11%
43%
16%

ochrona wód i gospodarka wodna

ochrona czystoci powietrza

ochrona powierzchni ziemi

nadzwyczajne zagro¿enia

ochrona przyrody

edukacja ekologiczna

pozosta³e zadania

4. Efekty ekologiczne.
4.1.Ochrona wód i gospodarka wodna.
Do priorytetów dzia³ania WFO w Gdañsku nale¿y
ochrona zasobów wodnych oraz poprawa stanu czystoci Zatoki Gdañskiej, Zatoki Puckiej oraz Zalewu
Wilanego. Wspierane s¹ finansowo kompleksowe
programy porz¹dkowania gospodarki ciekowej w
zlewniach oraz doci¹¿aj¹ce istniej¹ce oczyszczalnie
cieków. Szczególnej ochronie podlegaj¹ obszary za-

silania zbiorników wód podziemnych i wód powierzchniowych stanowi¹cych ród³o wody pitnej.
Uzyskane w 2001 r. efekty ekologiczne w dziedzinie
ochrony czystoci wód i gospodarki wodnej s¹ wynikiem zakoñczenia realizacji zadañ d³ugofalowych, rozpoczêtych w latach wczeniejszych, jak równie¿ zadañ rozpoczêtych i zakoñczonych w 2001 r.
Szczegó³owe zestawienie uzyskanych w 2001 r. efektów ekologicznych przedstawiono w tabeli nr 5.
tabela nr 5

Wyszczególnienie

Kolektory sanitarne
Zwiêkszenie przepustowoci
oczyszczalni ogó³em
w tym:
- oczyszczalni komunalnych
- oczyszczalni przemys³owych
- oczyszczalni przydomowych
Iloæ wprowadzonych cieków do
kanalizacji

Jedn.
miary

mb

Efekty uzyskane
w tym:
z umów zawartych
z umów zawartych
Razem
w latach 1998-2000
w 2001 roku
i zakoñczonych
i zakoñczonych
w 2001 r.
w 2001 r.
191 085
165 387
25 698

3

m /dobê

3

m /dobê

1 693

1 690

3,23

660
1 030
3,23

660
1 030
0

0
0
3,23

5 507

4 900

607

Redukcja BZT5

kg/rok

1 016 327

718 779

297 548

Redukcja zawiesiny ogólnej
Stacje uzdatniania wody
"Ma³a retencja"

kg/rok
3
m /h
3
m

658 172
50,00
721 200

496 302
50,00
0

161 870
0,00
721 200

4.2.Ochrona powietrza atmosferycznego.
WFO w Gdañsku wspó³finansuje przedsiêwziêcia
maj¹ce na celu ograniczenie niskiej emisji oraz modernizacjê systemów grzewczych, jak równie¿ wykorzystanie energii odpadowej z procesów technologicznych a tak¿e likwidacjê lokalnych kot³owni poprzez
pod³¹czenie ich do miejskiej sieci ciep³owniczej.
Uzyskane w 2001 r. efekty ekologiczne w dziedzinie

ochrony czystoci powietrza s¹ wynikiem zakoñczenia realizacji zadañ d³ugofalowych, rozpoczêtych w
latach wczeniejszych, jak równie¿ zadañ rozpoczêtych i zakoñczonych w 2001 r.
Szczegó³owe zestawienie uzyskanych w 2001 r. efektów ekologicznych w postaci rocznej redukcji zanieczyszczeñ emitowanych do powietrza atmosferycznego przedstawiono w tabeli nr 6.
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tabela nr 6

Rodzaj
zanieczyszczenia
– gazy ogó³em
w tym:
– SO2

Efekty uzyskane (redukcja w Mg/rok)
w tym:
z umów zawartych
z umów zawartych
Razem
w 2001 roku
w latach 1998-2000
i zakoñczonych
i zakoñczonych w 2001 r.
w 2001 r.
16 277,444
9 112,325
7 165,119
143,139

98,813

44,326

– NOX

-13,257

-15,077

1,820

– CO

566,226

392,744

173,482

16 726,916

8 996,845

7 730,071

300,979

204,005

96,974

– CO2
– py³y ogólne

4.3.Ochrona powierzchni ziemi.
Problemem do kompleksowego rozwi¹zania w województwie pomorskim pozostaje gospodarka odpadami komunalnymi, w szczególnoci dla Gdañska i Gdyni, jak równie¿ utylizacja odpadów przemys³owych,
w tym odpadów niebezpiecznych. Rozwi¹zanie problemu gospodarki odpadami oraz wprowadzenie
maksymalnego ich gospodarczego wykorzystania jest
jednym z priorytetów WFO w Gdañsku w najbli¿szych latach.
W ramach gospodarki odpadami w 2001 r. dofinansowano zakup pojemników o ³¹cznej pojemnoci 484
m3 w ramach realizacji zadañ zwi¹zanych z selektywn¹ zbiórk¹ odpadów na terenie Gmin: Nowy Dwór
Gdañski, S³upsk i Cz³uchów.
W 2001 r. Fundusz zainicjowa³ program likwidacji dzikich wysypisk odpadów na terenach lenych. W realizacjê programu w³¹czonych jest 90 lenictw w obszarze dzia³ania Nadlenictw: Cewice, Gdañsk, Lubichowo, Starogard Gdañski, Choczewo, Elbl¹g, Kaliska, Kartuzy, Kocierzyna Kolbudy, Kwidzyn, Lipusz.
W sumie w 2001 r. zlikwidowano miejsca nielegalnego sk³adowania odpadów z terenu 27 lenictw.
Do programu w³¹czy³y siê równie¿: Starostwo Powiatowe w S³upsku, S³owiñski Park Narodowy i Gmina
Debrzno, która na swoim terenie zlikwidowa³a 13
miejsc nielegalnego sk³adowania odpadów.
W 2001 r. Fundusz uczestniczy³ równie¿ w finansowaniu realizowanego przez Przedsiêbiorstwo Robót
Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. zadania Wykonanie obudowy pola refulacyjnego u nasady falochronu pó³nocnego w Porcie Pó³nocnym w celu ochrony
przyleg³ego akwenu przed skutkami rozszczelnienia
istniej¹cych ruroci¹gów paliwowych oraz realizowanego przez OLIVA Zak³ad Farb w Gdyni S.A. zadania
Baza zbiorników magazynowych z sieci¹ dystrybucji rozcieñczalników.
4.4.Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
WFO w Gdañsku szczególn¹ wagê przyk³ada do
ochrony przyrody, zachowania bioró¿norodnoci,
edukacji ekologicznej oraz kszta³towanie wiadomoci ekologicznej mieszkañców naszego województwa.
W ramach propagowania postaw proekologicznych
Fundusz dofinansowuje kursy oraz studia podyplo-

mowe dla nauczycieli, programy edukacyjne realizowane przez gminy, starostwa, nadlenictwa, parki krajobrazowe i organizacje pozarz¹dowe a tak¿e specjalistyczne szkolenia dla s³u¿b ochrony rodowiska, pracowników gmin, powiatów i inspekcji ochrony rodowiska.
Dziêki wsparciu finansowemu Funduszu dzia³aj¹ pobytowe orodki edukacji ekologicznej takie jak Zielona Szko³a w Schodnie, B³êkitne Szko³y we W³adys³awowie i Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdañskiego w
Helu, Orodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku i
Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce a
tak¿e odbywaj¹ siê przeprowadzane przez Akademick¹ Telewizjê Edukacyjn¹ Warsztaty Morskie.
Od 2001 roku przy ul. Straganiarskiej 43/46 dzia³a powo³ane na mocy porozumienia pomiêdzy Pomorskim
Urzêdem Wojewódzkim, Urzêdem Marsza³kowskim
oraz WFO w Gdañsku Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej.
Fundusz dofinansowuje równie¿ nadlenictwa, parki
narodowe i krajobrazowe, które realizuj¹ zadania zwi¹zane z zachowaniem bioró¿norodnoci, gospodark¹
rezerwatow¹, ochron¹ gatunkow¹ i pomnikow¹, a
tak¿e ograniczeniem antropopresji na tereny szczególnie cenne pod wzglêdem przyrodniczym.
6. Bilans i rachunek wyników.
Organizacja rachunkowoci, sposób prowadzenia
ksi¹g, bilans i rachunek wyników za rok 2001 by³y badane przez Bieg³ego Rewidenta.
Bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.12.2001 r. po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumê 119.933,67 tys.
z³, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10,6%.
Rachunek zysków i strat od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
wykazuje zysk netto w wysokoci 8.609,70 tys. z³ i jest
wy¿szy od zysku netto roku poprzedniego o 23,5%.
Opinia Bieg³ego Rewidenta stwierdza, ¿e sprawozdanie finansowe za 2001 r. zosta³o sporz¹dzone prawid³owo, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami rachunkowoci stosowanymi w sposób ci¹g³y, na podstawie
prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych i
przedstawia rzetelnie oraz jasno wszystkie informacje
istotne dla oceny maj¹tkowej i finansowej Funduszu.
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tabela nr 7
(tys. z³)
Stan na:
01.01.2001 r.

31.12.2001 r.

AKTYWA
A

Maj¹tek trwa³y

83 695,13

111 125,22

I

Wartoci niematerialne i prawne

94,78

78,16

II

Rzeczowy maj¹tek trwa³y

3 029,82

3473,61

III

Finansowy maj¹tek trwa³y

80 570,53

107573,45

B

Maj¹tek obrotowy

24 543,80

8 538,02

I

Zapasy

0,74

0,00

II

Nale¿noci i roszczenia

III

Papiery wartociowe

IV

rodki pieniê¿ne

C

Rozliczenia miêdzyokresowe
Suma aktywów
PASYWA

209,70

158,29

1 479,96

966,52

22 853,40

7413,21

207,40

270,43

108 446,33

119 933,67

A

Kapita³ (Fundusz) w³asny

108 213,76

119 527,45

I

Fundusz statutowy

98 090,39

107857,58

II

Fundusz rezerwowy

1 984,27

1984,27

1 169,32

1075,90

-3,91

0,00

6 973,69

8609,70

223,82
104,03
119,79
8,75

390,02
81,63
308,39
16,20

108 446,33

119 933,67

III

Fundusz celowy

IV

Fundusz rezerwowy z wyceny

V

Zysk netto

B
I
II
C

Zobowi¹zania krótkoterminowe i fundusze specjalne
Zobowi¹zania krótkoterminowe
Fundusze specjalne
Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych
okresów
Suma pasywów

Za³¹cznik do Informacji
Wykaz zadañ bêd¹cych przedmiotem dofinansowania ze rodków WFO w Gdañsku w 2001 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Inwestor
Tytu³ zadania
OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA
Gmina Cedry Wielkie
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Cedry Ma³e
Gmina Cewice
Sieæ kanalizacji sanitarnej w £ebuni gmina Cewice
Gmina Chmielno
Budowa kanalizacji dla wsi Reskowo i Miechucino - III etap
Gmina Chojnice
Kanalizacja w po³udniowo - wschodniej czêci gminy Chojnice - zadania 2001
Gmina Czarna D¹brówka
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Czarna D¹brówka
Gmina Dziemiany
Budowa oczyszczalni cieków oraz I etapu kolektorów sanitarnych dla miejscowoci Dziemiany
Gmina Kaliska
Modernizacja gminnej oczyszczalni cieków w Kaliskach- etap I
jak wy¿ej
Modernizacja gminnej oczyszczalni cieków w Kaliskach- etap I
Gmina Kartuzy
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kartuzach
Gmina Kolbudy
Budowa kanalizacji sanitarnej B¹kowo- Lublewo (etap I i II)
Gmina Ko³czyg³owy
Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowni¹ cieków w miejscowoci Jezierze
Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kosakowo, zadanie I - g³ówne kolektory t³oczne i kanalizacja
Gmina Kosakowo
miejscowoci Dêbogórze wie
Gmina Krokowa
Gospodarka ciekowa Gminy Krokowa - Budowa oczyszczalni cieków w ¯arnowcu (zakres 2000r.)
jak wy¿ej
Gospodarka ciekowa Gminy Krokowa - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowoci Wierzchucino
Gmina Linia
Budowa oczyszczalni cieków w T³uczewie oraz I etapu kanalizacji w Linii
Gmina Liniewo
Budowa sieci kanalizacyjnej Garczyn - Orle
Kolektor t³oczny Strzebielino - oczyszczalnia cieków Bo¿epole i sieæ osiedlowej kanalizacji sanitarnej w
Gmina £êczyce
Bo¿ympolu Wielkim
Doci¹¿enie oczyszczalni cieków po³o¿onej we wsi Ka³dowo Wie (Czerwone Stogi) - realizacja I-go etapu
Gmina Malbork
kanalizacji sanitarnej w gminie Malbork, nastêpuj¹ce miejscowoci; Ka³dowo POHZ, Kocieleczki, osiedle
projektowane na by³ym poligonie
Kanalizacja sanitarna na terenie gminy Brusy - realizacja I etapu obejmuj¹ca: Kosobudy, Kosobudy
Gmina Miasta Brusy
Wybudowania, Kinice, Czarni¿ wraz z kompleksowym uprz¹dkowaniem gospodarki osadowej na terenie gminy
Brusy
Gmina Miasta Bytowa
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bytowie w 2001 roku
Gmina Miasta Chojnice
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w Chojnicach
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21
22
23

Gmin a M ias ta Ch o jn ice
Gmin a M ias ta Czers k
jak wy ¿ej

24

Gmin a M ias ta Cz³u ch o wa

25

jak wy ¿ej

26
27
28
29
30

Gmin a M ias ta
Gmin a M ias ta
Gmin a M ias ta
jak wy ¿ej
Gmin a M ias ta

31

Gmin a M ias ta Ko  cierzy n y

Gd añ s ka
Gd y n i
Helu
Jas tarn ia

32

Gmin a M ias ta Kwid zy n a

33

Gmin a M ias ta £eb a

34

Gmin a M ias ta M ias tko

35
36
37
38
39
40

Gmin a M ias ta
jak wy ¿ej
Gmin a M ias ta
Gmin a M ias ta
Gmin a M ias ta
Gmin a M ias ta

41

Gmin a M ias ta Ru mi

42

Gmin a M ias ta Skars zewy

43

Gmin a M ias ta Skó rcz

44

Gmin a M ias ta So p o tu

45

Gmin a M ias ta Sztu m

No wy Dwó r Gd añ s ki
No wy Staw
Pelp lin
Prab u ty
Red a

46

Gmin a M ias ta W ejh ero wa

47

Gmin a M ias ta W ³ad y s ³awo wa

48

Gmin a M ias ta ¯u ko wo

49

jak wy ¿ej

50
51
52

Gmin a M i³o rad z
jak wy ¿ej
jak wy ¿ej

53

Gmin a M o rzes zczy n

54

Gmin a No wa Karczma

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Gmin a Parch o wo
Gmin a Po têg o wo
Gmin a Pru s zcz Gd añ s ki
jak wy ¿ej
Gmin a Przo d ko wo
jak wy ¿ej
Gmin a Przy wid z
Gmin a Sad lin ki
jak wy ¿ej
Gmin a Sierako wice
Gmin a Stara Kis zewa
Gmin a Stare Po le
Gmin a Staro g ard Gd añ s ki
Gmin a Su ch y D¹b
Gmin a Su lêczy n o
Gmin a Tczew
Gmin a Tr¹b ki W ielkie
Gmin a Trzeb ielin o
Gmin a Tu ch o mie

74

Gmin a W icko

75

Gmin a ¯u ko wo
Jó zef Teb in ka - Dzier¿awca
Go s p o d ars twa Ro ln eg o Pars zko wo
Ko mu n aln y Zwi¹zek Gmin " Do lin a
Red y i Ch y lo n ki"

76
77
78
79
80

M o rs ki Od d zia³ Stra¿y Gran iczn ej
Przed s iêb io rs two W o d o ci¹g ó w i
Kan alizacji Sp . z o .o . w Sztu mie
Samo d zieln y Pu b liczn y ZOZ O ro d ek Terap ii Uzale¿n ieñ
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M o d ern izacja i ro zb u d o wa o czy s zczaln i  ciekó w wraz z s y s temem kan alizacji s an itarn ej w Ch o jn icach
Bu d o wa kan alizacji s an itarn ej w Czers ku - zad an ia 2001r.
Bu d o wa o czy s zczaln i  ciekó w o raz kan alizacji s an itarn ej w Ry tlu
Zap ro jekto wan ie i wy ko n an ie mo d ern izacji i ro zb u d o wy miejs kiej o czy s zczaln i  ciekó w ty p u " BIOOXYBLOK"
w Cz³u ch o wie p rzy u l. Kamien n ej (d la g min y miejs kiej Cz³u ch ó w i g min y wiejs kiej Cz³u ch ó w)
Bu d o wa s ieci kan alizacji s an itarn ej wraz z kan a³em t³o czn y m i p rzep o mp o wn i¹ P-7 w Cz³u ch o wie w u licach :
S³o wackieg o , M ickiewicza, To waro wa, Ch o jn icka.
Bu d o wa kan alizacji s an itarn ej n a teren ie W y s p y So b ies zews kiej
Reg u lacja rzeki Ch y lo n ki i Po to ku Kilo ñ s kieg o - Park Kilo ñ s ki, etap II
Kan alizacja s an itarn a d la o s ied la p rzy u l.Ku racy jn ej w Helu
Bu d o wa s tacji p o mp i u zd atn ian ia wo d y d la Helu - Gmin a M ias ta Hel
M o d ern izacja s ieci kan alizacji s an itarn ej w rejo n ie u l. So s n o wej - Ratib o ra w Ju racie
Kan alizacja s an itarn a wraz z p rzep o mp o wn i¹  ciekó w w u licach : Ko lejo wa, M a³a Ko lejo wa, Ch ³o d n a, Kró tka w
Ko  cierzy n ie
Bu d o wa kan alizacji s an itarn ej i d es zczo wej w Kwid zy n ie
M o d ern izacja i ro zb u d o wa s tacji u zd atn ian ia wo d y i p o mp o wn i II w No wêcin ie o raz wy ko n an ie u jêcia wó d
p o d ziemn y ch i s ieci wo d o ci¹g o wej w g min ie W icko
Ro zb u d o wa o czy s zczaln i s ciekó w i b u d o wa kan alizacji s an itarn ej w miejs co wo  ci Drety ñ o raz b u d o wa
ko lekto ró w p rzes y ³o wy ch z miejs co wo  ci Trzcin n o .
Uk³ad o d p ro wad zan ia i o czy s zczan ia  ciekó w d la ws i Lu b ies zewo - Gmin a M ias ta No wy Dwó r Gd añ s ki
Bu d o wa kan alizacji s an itarn ej w No wy m Dwo rze Gd añ s kim
Bu d o wa kan alizacji s an itarn ej mias ta No wy Staw- zad an ie 2001r.
Ko lekto r s an itarn y Ro ¿en tal - o czy s zczaln ia  ciekó w Pelp lin - etap II
M o d ern izacja z ro zb u d o w¹ o czy s zczaln i  ciekó w i p o mp o wn i g ³ó wn ej w Prab u tach
Red a-ko mp leks o wa kan alizacja mias ta - zad an ia 2001r
Kan alizacja s an itarn a mias ta Ru mi-zad an ie Ea (zlewn ia u lic kró lews kich ) o raz b u d o wa ko lekto ró w
p rzerzu to wy ch zad añ E i F
Bu d o wa ko lekto ra s an itarn eg o wraz z p rzep o mp o wn iami d la ws i Kamiero ws kie Piece i Kamiero wo z
p o d ³¹czen iem d o Skars zew
Bu d o wa o czy s zczaln i  ciekó w wraz z in fras tru ktu r¹ o raz kan alizacj¹ s an itarn ¹ (I etap ) w Skó rczu
M o d ern izacja i p rzeb u d o wa s ieci kan alizacji s an itarn ej i d es zczo wej d la p o p rawy czy s to  ci wó d wp ³y waj¹cy ch
d o Zato ki Gd añ s kiej - etap 2001
Bu d o wa kan alizacji s an itarn ej p ó ³n o cn ej czê ci g min y Sztu m - zlewn ia D - etap I, zad an ie: Bu d o wa kan alizacji
s an itarn ej ws i Go  cis zewo i W êg ry
Ureg u lo wan ie g o s p o d arki  cieko wej w W ejh ero wie - d zieln ica zach o d n ia - czê æ p ó ³n o cn a
Pro g ram o ch ro n y wó d M o rza Ba³ty ckieg o w zakres ie g o s p o d arki  cieko wej- b u d o wa i mo d ern izacja ko lekto ró w
kan alizacji s an itarn ej n a Os ied lu "  wiro wa" i w u l.Harcers kiej we W ³ad y s ³awo wie
Od p ro wad zen ie  ciekó w s an itarn y ch z Ban in a d o g d añ s kieg o u k³ad u kan alizacji i o czy s zczaln i W s ch ó d w
Gd añ s ku - etap II
Od p ro wad zen ie  ciekó w s an itarn y ch z Ch was zczy n a d o g d añ s kieg o u k³ad u kan alizacji i o czy s zczaln i
" W s ch ó d " w Gd añ s ku - etap I
M o d ern izacja u jêcia wo d y w M ¹to wach W ielkich
M o d ern izacja u jêcia wo d y w M i³o rad zu
M o d ern izacja u jêcia wo d y w Starej Ko  cieln icy
Kan alizacja s an itarn a ws i Bo rko wo z p rzy ³¹czami i w³¹czen iem d o s ieci kan alizacy jn ej i o czy s zczaln i  ciekó w w
M o rzes zczy n ie
Bu d o wa s y s temu kan alizacji d la miejs co wo  ci No wa Karczma i Lu b añ w Gmin ie No wa Karczma- etap I
p ro g ramu
M o d ern izacja tech n o lo g ii s tacji u zd atn ian ia wo d y w miejs co wo  ci Bawern ica
Remo n t o czy s zczaln i  ciekó w w W arcimin ie
Kan alizacja s an itarn a miejs co wo  ci Ciep lewo -etap I, Ru s o cin -etap I, £êg o wo - etap II
Bu d o wa kan alizacji s an itarn ej we ws i Bo rko wo
M o d ern izacja o czy s zczaln i  ciekó w w Przo d ko wie i ro zb u d o wa kan alizacji s an itarn ej
M o d ern izacja kan alizacji s an itarn ej i d es zczo wej w Przo d ko wie
Bu d o wa kan alizacji s an itarn ej z p rzy kan alikami d la ws i Przy wid z- etap I- Os ied le 700-lecia
M o d ern izacja s tacji u zd atn ian ia wo d y w Kan iczkach
M o d ern izacja i ro zb u d o wa Stacji Uzd atn ian ia W o d y w Sad lin kach
Ro zb u d o wa i mo d ern izacja o czy s zczaln i  ciekó w w Sierako wicach
Bu d o wa o czy s zczaln i  ciekó w wraz z kan alizacj¹ s an itarn ¹ w Starej Kis zewie
Bu d o wa kan alizacji s an itarn ej w miejs co wo  ci Krzy ¿an o wo
Kan alizacja w miejs co wo  ci Ko te¿e i Ro ko cin
Stacja u zd atn ian ia wo d y we ws i Os tro wite- Gmin a Su ch y D¹b
Bu d o wa o czy s zczaln i  ciekó w i kan alizacji s an itarn ej w Su lêczy n ie
Bu d o wa kan alizacji s an itarn ej w miejs co wo  ci Czarlin
W y mian a s ieci wo d o ci¹g o wej w £ag u s zewie - Gmin a Tr¹b ki W ielkie
Bu d o wa kan alizacji s an itarn ej wraz z p rzy ³¹czami o raz p rzep o mp o wn iami  ciekó w w Zielin iu
Oczy s zczaln ia  ciekó w i kan alizacja s an itarn a w M o d rzejewie- Gmin a Tu ch o mie
M o d ern izacja i ro zb u d o wa s tacji u zd atn ian ia wo d y i p o mp o wn i II w No wêcin ie o raz wy ko n an ie u jêcia wó d
p o d ziemn y ch i s ieci wo d o ci¹g o wej w g min ie W icko
Bu d o wa kan alizacji s an itarn ej w Ban in ie - etap I
Od two rzen ie zb io rn ika ma³ej reten cji we ws i Pars zko wo g m.Kro ko wa
Stu d iu m wy ko n aln o  ci w zakres ie realizacji " Och ro n y wó d Zato ki Pu ckiej i wó d Ba³ty ku o raz g ³ó wn eg o
zb io rn ika wó d p o d ziemn y ch n r 110"
W y ko n an ie d o ku men tacji i mo n ta¿ zb io rn ikó w reten cy jn y ch n a 4 jed n o s tkach p ³y waj¹cy ch Stra¿y Gran iczn ej
(SG-142, SG-145, SG-146, SG-325)
M o d ern izacja cen traln ej p rzep o mp o wn i  ciekó w w Sztu mie
Do ko ñ czen ie b u d o wy o czy s zczaln i  ciekó w d la O ro d ka Terap ii Uzale¿n ieñ w Sma¿y n ie
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Wykonanie przebudowy sieci zewnêtrznej wodno-kanalizacyjnej (Etap I), remont instalacji wewnêtrznej
elektrycznej i instalacji wewnêtrznej p.po¿. w Szpitalu Powiatowym w Cz³uchowie
82 Szop Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdañski Modernizacja pomp i ruroci¹gów przepompowni cieków P-2 przy ul. Gdañskiej w Nowym Dworze Gdañskim
Towarzystwo Opieki nad
Zwierzêtami w Polsce, Zarz¹d
83
Budowa kanalizacji sanitarnej dla nowej czêci Schroniska dla Bezdomnych Zwierz¹t
Okrêgu w Gdañsku, Oddzia³ Miejski
w Sopocie
81 Starostwo Powiatowe w Cz³uchowie

84

Wydzia³ Ochrony rodowiska
Wykonanie opracowania pt. "Koncepcja programowo-przestrzenna budowy oczyszczalni cieków i kanalizacji
Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego sanitarnej gminy Smo³dzino"

Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Tczewie
Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ
86 Wodnych Województwa
Pomorskiego
87 jak wy¿ej
Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza
88
Rzeki S³upi i £upawy
85
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Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW-Park Miejski w Tczewie
Stopieñ wodny na rzece Bia³ej na wyp³ywie z jeziora Bielsko w miejscowoci Jeziernik, gm. Rzeczenica
Ma³a retencja- budowle piêtrz¹ce dla stabilizacji zwierciad³a wody w jeziorach: Kr¹g i Przyw³oczno
Opracowanie programu "Kompleksowy program porz¹dkowania gospodarki wodno-ciekowej dla gmin w
zlewni rzeki S³upi"

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Agencja W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa Zak³ad Gospodarki
Zmiana nonika energii z wêgla kamiennego na ciep³o uzyskane z biomasy w Przechlewie
Mieszkaniowej, Handlu i Us³ug w
Gdañsku
Autoryzowana Stacja Obs³ugi nr 11
Modernizacja uk³adu grzewczego- wymiana kot³ów parowych na gazowe, ca³kowita wymiana instalacji
Sp. z o.o.
Bio-Energia ESP Sp. z o.o.
Modernizacja kot³owni i systemu grzewczego RZI Gdynia
Bogdan Przystupa
Ogrzewanie domu, zak³adu i suszarni zlokalizowanych na dzia³ce nr ew. 106/3 w Kobysewie
Modernizacja systemu grzewczego dla zespo³u obiektów Parafii i Zespo³u Edukacyjno-SchroniskowoCaritas Parafii pw. Matki Boskiej
Ekologicznego w Duninowie- etap I
Czêstochowskiej w Duninowie
Dom Pojednania i Spotkañ im. w.
Zmiana systemu ogrzewania z pieca wêglowego na ekologiczny system pomp ciep³a i kolektory s³oneczne w
Maksymiliana M. Kolbego w
Spo³ecznej Szkole Podstawowej w Niepoglêdziu
Gdañsku - Filia w Niepoglêdziu
Fabryka Kabli "ROGUM" Sp. z o.o. Zastosowanie filtrów samoczyszcz¹cych oraz hermetyzacja nasypu mikserów
Gmina Cedry Wielkie
Modernizacja systemu grzewczego w szkole w Cedrach Wielkich
Gmina Cz³uchów
Modernizacja kot³owni w Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy
Gmina Luzino
Modernizacja kot³owni z kot³ów wêglowych na kot³y olejowe - Gminny Orodek Zdrowia
Modernizacja instalacji c.o. i zamiana pieców wêglowych na kotlowniê olejow¹ w Szkole Podstawowej w
jak wy¿ej
Bar³ominie
Gmina Miasta Brusy
Projekt za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Brusy
Zamiana ogrzewania wêglowego na gazowe w kot³owni osiedlowej K-4 przy ul. Obroñców Wybrze¿a 14 w
Gmina Miasta Pruszcz Gdañski
Pruszczu Gdañskim
Gmina Miasta S³upsk
Projekt za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe dla Miasta S³upska
Zamontowanie instalacji gazowej "L.P.G." w omiu pojazdach s³u¿bowych Komendy Miejskiej Policji w
jak wy¿ej
S³upsku.
Modernizacja kot³owni w Szkole Podstawowej w Krasnej £¹ce i w Orodku Zdrowia w Miko³ajkach
Gmina Miko³ajki Pomorskie
Pomorskich
Gmina Przodkowo
Projekt za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe dla gminy Przodkowo
Gmina Rzeczenica
Zamiana czynnika grzewczego z wêgla i oleju na zrêbki drzewne
Gmina Sadlinki
Modernizacja i rozbudowa istniej¹cej kot³owni w Zespole Szkó³ w miejscowoci Sadlinki
Gmina Stare Pole
Modernizacja systemu grzewczego w Gminnym Orodku Kultury i Sportu w Królewie
Gmina Starogard Gdañski
Modernizacja ogrzewania kompleksu szkolnego w Jab³owie z kot³ów wêglowych na pompy ciep³a
Gmina Stary Targ
Modernizacja systemu ciep³owniczego - budowa kot³owni spalaj¹cej s³omê i sieci cieplnej w m. Waplewo
Gmina Stê¿yca
Modernizacja systemów grzewczych i ciep³owniczych
jak wy¿ej
Rozbudowa i modernizacja centralnego ogrzewania i budowa kot³owni olejowej w szkole w Kamienicy Szlach.
Modernizacja uk³adu ogrzewania w budynku Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Szymbarku w zakresie
jak wy¿ej
niezbêdnym do zaopatrzenia w energiê ciepln¹ "zielonej szko³y"
Gmina Tr¹bki Wielkie
Projekt za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe dla Gminy Tr¹bki Wielkie
Modernizacja i przebudowa kot³owni wêglowej na gazow¹ o mocy 1.060 kW wraz z budow¹ stacji redukcyjnoJednostka Wojskowa nr 1479 w
pomiarowej
Gdyni
Kolejowe Przedsiêbiorstwo
Modernizacja kot³owni w Orodku Wypoczynkowym WIE¯YCA w Wie¿ycy gm.Stê¿yca
Turystyczno - Wypoczynkowe
"Natura Tour" Sp. z o.o.
Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Modernizacja ogrzewania, instalacji c.o. i termomodernizacja w Jednostce Ratowniczo-Ganiczej nr 2 w
S³upsku
Po¿arnej w S³upsku
Komenda Portu Wojennego Hel
Przebudowa i modernizacja kot³owni w JW 1832 na Helu
Kowalstwo Artystyczne Zbigniew
Wykonanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciep³a w zak³adzie Kowalstwo Artystyczne Zbigniew Felski
Felski
Pañstwowy Teatr Wybrze¿e
Modernizacja systemu ciep³owniczego kompleksu budynków Pañstwowego Teatru Wybrze¿e
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w.
Monta¿ geotermicznego systemu grzewczego dla kolegiaty i zespo³u poklasztornego
Wniebowziêcia NMP w Kartuzach
Piekarnia, Handel Obwony,
Zakup pieca piekarskiego typ MATADOR, pieca piekarskiego typ UNITERM, kot³a c.o. typ Viessmann
Zbigniew Fabczak
PZMot. - Okrêgowy Zespó³
Dzia³alnoci Gospodarczej Spó³ka z odsetki - Modernizacja kot³owni na olejowo-gazow¹ w budynku przy ul. Zielonej 1 w S³upsku
o.o w Koszalinie
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124
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Powiatowy O rodek SzkoleniowoW ypoczynkowy w Garczynie
Prus zczañs kie Przeds iêbiors two
Ciep³ownicze " PEC" Sp. z o.o.
Prywatna Klinika Rehabilitacyjna w
Krojantach
Przeds iêbiors two Energetyki Cieplnej
w M alborku Sp. z o.o.
Przeds iêbiors two Produkcyjno Us ³ugowe IZOBUD Sp. z o.o.
Przeds iêbiors two ProdukcyjnoUs ³ugowe "Têcza" Sp.z o.o.
Przeds iêbiors two Przemys ³u
Drzewnego " POLTA REX" s p. z o.o.
Przeds iêbiors two W odoci¹gów,
Kanalizacji i Ciep³ownictwa "PEW IK"
s pó³ka z o.o.

132 Rzyms kokatolicka Parafia w. Rocha
133
134
135
136
137

Specjalis tyczny Zes pó³ Opieki
Zdrowotnej nad M atk¹ i Dzieckiem
Spó³dzielnia M ies zkañców
" Lubanianka" w Lubaniu
Staros two Powiatowe Cz³uchów
jak wy¿ej
jak wy¿ej

138 jak wy¿ej
139 jak wy¿ej
140 jak wy¿ej
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Poz. 674

M odernizacja kot³owni w budynku s to³ówki i adminis tracyjno-s ocjalnym
M odernizacja wêz³ów cieplnych w obrêbie kot³owni K-01 (automatyka wraz z regulacj¹ pogodow¹)
Budowa kot³owni ekologicznej opalanej drewnem
Budowa s ys temu ciep³a s centralizowanego w Jednos tce W ojs kowej nr 4976 w M alborku oraz na terenie
przyleg³ych - likwidacja 14 kot³owni wêglowo-koks owych nis kiej emis ji.
W ymiana kot³owni mia³owej na olejow¹ z wentylacj¹ nawiewn¹ i odzys kiem ciep³a o mocy 225 kW w
Chojnicach
M odernizacja kot³owni wêglowej na olejow¹ w O rodku Kolonijno-W ypoczynkowym " Têcza" w Krynicy
M orkiej
M odernizacja gos podarki energetycznej w Zak³adzie Przemys ³u Drzewnego w Polnicy
M odernizacja miejs kiego s ys temu ciep³owniczego w Prabutach
M odernizacja centralnego ogrzewania wêglowego z zas tos owaniem ekologicznego s ys temu grzewczego
bazuj¹cego na pompach ciep³a i kolektorach s ³onecznych
W ykonanie kot³owni wodnej, wêz³a c.o. i c.w.u. opalanej gazem ziemnym w budynku przychodni
s pecjalis tycznej w Gdañs ku-W rzes zczu
M odernizacja s ys temu grzewczego
Termomodernizacja budynku, s ys temu grzewczego i s ieci cieplnej Domu Dziecka w W ierzchowie
M odernizacja kot³owni olejowej w budynku Internatu O rodka Szkolno-W ychowawczego w Cz³uchowie
M odernizacja kot³owni i s ys temu grzewczego Liceum Ogólnoks zta³c¹cego w Cz³uchowie
Likwidacja kot³owni wêglowej i pod³¹czenie do s ieci miejs kiej Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w Cz³uchowie
Przebudowa kot³owni wêglowych na olejowe, wymiana ciep³oci¹gów i termomodernizacja budynków
pawilonów mies zkalnych w Domu Pomocy Spo³ecznej w Czarnem
W ykonanie kot³owni awaryjnej, przebudowa kot³owni parowej wêglowej, wykonanie magazynu odpadów,
termomodernizacja bloku operacyjnego, Oddzia³u Intens ywnej Opieki M edycznej i Pediatrycznego w Szpitalu
Powiatowym w Cz³uchowie

141 Staros two Powiatowe w Ko cierzynie Redukcja zanieczys zczeñ powietrza poprzez modernizacjê s ys temu ciep³owniczego Ko cierzyny
142 Staros two
Staros two
143
Gdañs kim
144 Staros two
145 Staros two
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Powiatowe w Lêborku
Powiatowe w Prus zczu

M odernizacja kot³owni i s ys temu grzewczego Zes po³u Szkó³ Budowlanych w Lêborku
Likwidacja kot³owni na paliwo s ta³e oraz monta¿ kot³owni gazowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w
Prus zczu Gdañs kim
Powiatowe w Pucku
Termomodernizacja budynku i s ys temu grzewczego Liceum Ogólnoks zta³c¹cego w Pucku
Powiatowe w S³ups ku
M odernizacja s ys temu ogrzewania budynków dydaktycznych Zes po³u Szkó³ Rolniczych w S³ups ku
M odernizacja s ys temu grzewczego z wêglowego na olejowe w Specjalnym O rodku Szkolno-W ychowawczym Staros two Powiatowe w Tczewie
internat
jak wy¿ej
M odernizacja kot³owni wêglowej na gazow¹ w Domu Pomocy Spo³ecznej w Gniewie
M odernizacja kot³owni z wêglowej na gazow¹ wraz z wewnêtrzn¹ ins talacj¹ centralnego ogrzewania w Szkole
Staros two Powiatowe w W ejherowie
Zas adniczej w Rumi
jak wy¿ej
M odernizacja kot³owni z wêglowej na gazow¹ w Zes pole Szkó³ Specjalnych Nr 3 w Rumi
jak wy¿ej
M odernizacja kot³owni i ins talacji c.o. w budynku Szko³y Zas adniczej Rzemios ³ Ró¿nych w Redzie
Stocznia M arynarki W ojennej w
Ods etki - M odernizacja s ys temu grzewczego Stoczni M arynarki W ojennej
Gdyni
Stowarzys zenie na Rzecz Rozwoju
W ymiana ogrzewania w Szkole Pods tawowej w Pomieczyñs kiej Hucie
W s i Pomieczyñs ka Huta
Szko³a Policealna Pracowników S³u¿b M odernizacja is tniej¹cego wêz³a ciep³owniczego w budynku Szko³y Policealnej Pracowników S³u¿b
Spo³ecznych
Spo³ecznych
Szpital Powiatowy im. dr A leks andra
M odernizacja gos podarki cieplnej w s zpitalu - budowa centralnej kot³owni
M ajkows kiego
Tadeus z Szczeciñs ki Piekarnia "Pan
M odernizacja piekarni "Pan Tadeus z" poprzez wymianê pieca piekars kiego opalanego wêglem na piec gazowy
Tadeus z" Gdañs k
Teatr M uzyczny w Gdyni im.Danuty
Termomodernizacja budynku po³¹czona z modernizacja wêz³a ciep³a Teatru M uzycznego w Gdyni
Badus zkowej
Uniwers ytet Gdañs ki - W ydzia³
M odernizacja is tniej¹cej kot³owni w budynku W ydzia³u Zarz¹dzania
Zarz¹dzania
Zak³ad Energetyki Cieplnej KOSPEC
Redukcja zanieczys zczeñ powietrza poprzez modernizacjê s ys temu ciep³owniczego Ko cierzyny
Sp. z o.o.
M inimalizacja emis ji do powietrza zanieczys zczeñ ze s palania oleju opa³owego w wyniku zmniejs zenia
Zak³ad Garbars ki Jerzy Targows ki
energoch³onno ci proces u s us zenia s kór.
ZEci W ybrze¿e S.A .
M odernizacja uk³adu wody ch³odz¹cej w Elektrowni Gdañs kiej- Etap II
Zgromadzenie Siós tr
M odernizacja kot³owni wêglowo-koks owej na kot³owniê opalan¹ gazem ziemnym w Przeds zkolu Niepublicznym
Zmartwychws tania Pañs kiego
Zgromadzenia Siós tr Zmartwychws tania Pañs kiego w Stras zynie
Prowincja Poznañska
Z³oty K³os " S.C. w Gdyni
Zmiana opalania pieca piekarniczego z wêgla kamiennego na olej opa³owy

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
163 Gmina Gniew
Dop³ata do ods etek- BO -Sk³adowis ko odpadów komunalnych w Nicponi dla mias ta i gminy Gniew
164 Gmina M ias ta Bytowa
Organizacja s ys temu s elektywnej zbiórki odpadów
Program gos podarki odpadami dla s iedmiu gmin powiatu bytows kiego (Bytów, Borzytuchom, Ko³czyg³owy,
165 jak wy¿ej
Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie) - etap I
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171
172
173
174
175
176
177
178
179
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182
183
184
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Gm ina M iasta C hojnice
Gm ina M iasta D ebrzno
Gm ina M iasta M alborka
Gm ina M iasta Sopotu
Gm ina Potêgowo
Gm ina Stê¿yca
'King-S³upsk" s.c.
Kom unalny Zwi¹zek Gm in "D olina
R edy i C hylonki"
N adlenictwo C ewice
N adlenictwo C hoczewo
N adlenictwo E lbl¹g
N adlenictwo Gdañsk
N adlenictwo Kaliska
N adlenictwo Kartuzy w
B urchardztwie
N adlenictwo Kolbudy
N adlenictwo Kocierzyna
N adlenictwo Kwidzyn
N adlenictwo Lipusz
N adlenictwo Lubichowo
N adlenictwo Starogard
O LIV A Zak³ad Farb w Gdyni S.A.
Politechnika Gdañska - C entrum
O chrony rodowiska
Politechnika Gdañska - W ydzia³
C hem iczny
Polska Filharm onia B a³tycka
im .Fryderyka C hopina

203

Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Kom unalnej Sp. z o.o. S³upsk
jak wy¿ej
jak wy¿ej
Przedsiêbiorstwo R obót C zerpalnych
i Podwodnych Sp. z o.o.
Przeds. U s³ug Kom unalnych
"STAR KO M " Sp. z o.o.
Przem ys³owy Zespó³ O pieki
Zdrowotnej w Gdañsku
S³owiñski Park N arodowy
Spó³ka W odno-ciekowa
"Swarzewo"
Starostwo Powiatowe w S³upsku
Stowarzyszenie "N atura - C z³owiek"
Szko³a Podstawowa w Suchorzu
Zak³ad Gosp. Kom unalnej Sp. z o.o.
Zak³ad U nieszkodliwiania O dpadów
Sp. z o.o. w £ê¿ycach
Zak³ad U tylizacji O dpadów Sp. z o.o.

204
205
206
207
208
209

O CH RO NA PRZYRO DY
Gm ina M iasta C hojnice
Gm ina M iasta D zierzgonia
Gm ina M iasta Gdyni
Gm ina M iasta Kocierzyna
Gm ina M iasta Kwidzyn
Gm ina M iasta Puck

190
191
192
193
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197
198
199
200
201
202

210 Gm ina M iasta R um i
211
212
213
214
215
216
217
218
219
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224
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226

Gm ina M iasta Sopotu
jak wy¿ej
Gm ina M i³oradz
jak wy¿ej
Gm ina Parchowo
Gm ina Sierakowice
Inspektorat Zadrzewieñ i O chrony
Przyrody
Kom unalny Zwi¹zek Gm in
M uzeum - Kaszubski Park
E tnograficzny we W dzydzach
N adlenictwo C ewice
jak wy¿ej
N adlenictwo C hoczewo
N adlenictwo D am nica
N adlenictwo E lbl¹g
N adlenictwo Gdañsk
N adlenictwo W ejherowo

227 jak wy¿ej
228 jak wy¿ej
229 N adm orski Park Krajobrazowy
230 Park Krajobrazowy "D olina S³upi"
Przedsiêbiorstwo U s³ugowo Produkcyjne "Kom plex"
Sam orz¹d W ojewództwa
232
Pom orskiego
231
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Województwa Pomorskiego

Zakup wagi sam ochodowej na m iejskie wysypisko odpadów kom unalnych w Nowym D worze
Likwidacja 13 nielegalnych wysypisk odpadów kom unalnych na terenie Gm iny D ebrzno
N asadzenia wierzby wiciowej na terenie by³ego wysypiska odpadów przy ul. C eglanej w M alborku
Program pilota¿owy wdra¿ania selektywnej zbiórki odpadów bezporednio w miejscu ich powstawania
M odernizacja sk³adowiska odpadów w C hlewnicy
R ekultywacja wysypiska odpadów w Stê¿yca
Gospodarka surowcam i wtórnym i - zakup belownicy
O rganizacja system u selektywnej zbiórki odpadów
Sprz¹tanie lasu w 2001 r. - likwidacja dzikich wysypisk m ieci oraz ci¹g³e porz¹dkowanie lasu
Sprz¹tanie lasu w 2001 roku
O chrona i porz¹dkowanie terenów lenych na M ierzei W ilanej
O chrona i porz¹dkowanie terenów lenych w s¹siedztwie aglom eracji trójm iejskiej
Likwidacja dzikich wysypisk m ieci oraz ci¹g³e sprz¹tanie wiata
W ywóz nieczystoci z m iejsc postojowych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów
O chrona i porz¹dkowanie terenów lenych w s¹siedztwie aglom eracji trójm iejskiej
Sprz¹tanie lasu w 2001roku
Likwidacja dzikich wysypisk m ieci oraz ci¹g³e porz¹dkowanie lasu
U suwanie m ieci oraz likwidacja nielegalnych wysypisk m ieci
Sprz¹tanie lasu
D ofinansowanie "sprz¹tania lasu" w 2001 roku, likwidacja dzikich wysypisk mieci w lasach
B aza zbiorników m agazynowych z sieci¹ dystrybucji rozcieñczalników
W dro¿enie m odelowego system u selektywnej zbiórki odpadów na terenie Politechniki Gdañskiej
Gospodarka lekam i przeterm inowanym i w województwie pom orskim
R ekultywacja poprzem ys³owego terenu po by³ej E lektrociep³owni "O ³awianka" na proekologiczne m iejsce
spacerów i wypoczynku przy buduj¹cym siê Gdañskim C entrum M uzyczno-Kongresowym siedzibie Polskiej
Filharm onii B a³tyckiej na królewskiej wyspie O ³awianka. W
W prowadznie system u segregacji odpadów w pasie nadm orskim
O rganizacja system u selektywnej zbiórki odpadów
Program porz¹dkowania gospodarki odpadam i w regionie S³upska w latach 2000-2003
W ykonanie obudowy pola refulacyjnego u nasady falochronu pó³nocnego w Porcie Pó³nocnym w celu ochrony
przyleg³ego akwenu przed skutkam i rozszczelnienia istniej¹cych ruroci¹gów paliwowych.
O rganizacja system u selektywnej zbiórki odpadów
U tylizacja zbêdnych odczynników chem icznych i trucizn
W ywóz odpadów z m iejsc postojowych po³o¿onych na terenie S³owiñskiego Parku N arodowego
Zakup przerzucarki do pryzm kom postowych typu B ackhus 1550
Pilota¿owy program kom pleksowego usuwania odpadów z parkingów lenych w powiecie s³upskim
Akcja "D zieñ Ziem i 2001 na terenie Gdyni i R um i"
Likwidacja dzikich wysypisk m ieci
W dro¿enie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gm in powiatu nowodworskiego
B udowa zak³adu utylizacji odpadów dla Kom unalnego Zwi¹zku Gm in "D olina R edy i C hylonki" - etap I
O rganizacja system u selektywnej zbiórki odpadów
Plan zadrzewieñ i zakrzewieñ na terenie m iasta C hojnice
O gród dendrologiczny - D zierzgoñ
U rz¹dzenie terenu rekreacyjnego pom iêdzy ul.: M orsk¹, W iejsk¹ i C hyloñsk¹ w Gdyni- Park Kiloñski, etap II
W ykonanie instalacji nawadniaj¹cej system korzeniowy drzew w alei zabytkowej w Kocierzynie
O chrona drzew pom nikowych oraz konserwacja zabezpieczeñ i uzupe³nienie oznakowania
Zabezpieczenie przeciwerozyjne klifu w Pucku - etap II
O graniczenie wp³ywu niskiej em isji gazów poprzez stworzenie barier ochronnych w postaci nasadzeñ zieleni
parkowej
Zabiegi konserwatorsko-pielêgnacyjne w wybranych najcenniejszych za³o¿eniach parkowych Sopotu
R ealizacja parku rekreacyjnego przy ulicy B itwy Pod P³owcam i
Akcja zbiórki m akulatury za drzewka
O gród dendrologiczny przy Szkole Podstawowej w M i³oradzu
Zagospodarowanie zieleni¹ terenu Szko³y Podstawowej w N akli
Park w Sierakowicach
Prace pielêgnacyjno-ochronne w zadrzewieniach fitom elioracyjnych na ¯u³awach
O rodek zarybieniowy "Swarzewo" na wodzie m orskiej na terenie oczyszczalni cieków w Swarzewie.
R ekonstrukcja parku w zespole dworskim Luzina
O chrona przyrody - gospodarka rezerwatowa w N adlenictwie C ewice
O chrona przyrody - gospodarka rezerwatowa w N adlenictwie C ewice
O chrona przyrody w roku 2001
D ostrzegalnia przeciwpo¿arowa dla ekosystem ów lenych
O chrona drzewostanów w granicach rezerwatu "K¹ty R ybackie"
O chrona rezerwatów przyrody i pom ników przyrody znajduj¹cych siê na terenie N adlenictwa Gdañsk
O chrona przyrody na terenie N adlenictwa W ejherowo
Porz¹dkowanie terenów lenych atrakcyjnych pod wzglêdem turystycznym oraz budowa i rem onty obiektów
turystycznych na terenie N adlenictwa W ejherowo
U trzym anie i rozwój ogrodu dendrologicznego N adlenictwa W ejherowo
D zia³ania w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w N adm orskim Parku Krajobrazowym
D ofinansowanie dzia³alnoci Parku Krajobrazowego "D olina S³upi" w wykonywaniu zadañ z zakresu ochrony
przyrody i edukacji ekologicznej
Za³o¿enie szkó³ki do nasadzeñ m iejskich
Identyfikacja struktury przyrodniczej i dziedzictwa kulturowego oraz koncepcja przestrzenna ich ochrony i
kszta³towania w województwie pom orskim

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
233 jak wy¿ej
234 S³owiñski Park Narodowy
235 jak wy¿ej
236 jak wy¿ej
Spó³dzielnia Pracy Rybo³ówstwa
237
Morskiego "Wyzwolenie"
238 Starostwo Powiatowe w Bytowie
239 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Stowarzyszenie Opieki Spo³ecznej
240
"Bank Otwartych Serc"
241 Szko³a Podstawowa w Wa³dowie
242 Uniwersytet Gdañski
243 jak wy¿ej
244 jak wy¿ej

 1450 

Poz. 674

Projekt "SALMON" rzeka S³upia i jej dorzecze
Ochrona autochtonicznej populacji siei wêdrownej jeziora £ebsko- inkubacja ikry i podchów narybku
Ochrona ekosystemów wodnych S³owiñskiego Parku Narodowego poprzez czynn¹ ochronê ichtiofauny jezior
£ebsko i Gardno
Poprawa infrastruktury sanitarnej w Obwodzie Ochronnym Smo³dziñski Las - zakup kontenera sanitarnego
Zarybianie smoltami troci i ³ososia rzeki Wis³y. Zadanie II- dalsze prace remontowe i modernizacyjne w Bazie
Tarlakowej w Gdañsku wibnie
Zalesianie gruntów porolnych
Powiatowy program zalesieñ gruntów porolnych nie bêd¹cych w³asnoci¹ skarbu pañstwa
Zagospodarowanie dzia³ki przy ul. Strajku Dokerów 31 w Gdañsku Nowym Porcie - ma³a architektura - zieleñ
Wprowadzenie zieleni na terenie przyszkolnym Szko³y Podstawowej w Wa³dowie
Skala ekoligiczno-fitocenotyczna i stan zachowania wybranych torfowiskowych gatunków borealnych na
Pomorzu Gdañskim
Czerwona lista zbiorowisk rolinnych Pomorza Gdañskiego
Zmiennoæ genetyczna i morfologiczna populacji stoplamka krwistego oraz stan ich zachowania w regionie
gdañskim

Wojewódzki Zwi¹zek Pszczelarzy w
Zakup leków dla pszczó³ przeciwko chorobie nosemoza
Gdañsku
Wydzia³ Ochrony rodowiska
246
Plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Pomorkiego Urzêdu Wojewódzkiego
Wykonanie wyci¹gów z opracowania "Program porz¹dkowania gospodarki ciekowej i odpadowej w rejonie
247 jak wy¿ej
projektowanego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie" dla gmin i powiatów znajduj¹cych siê w granicach
opracowania
Ochrona gatunkowa zwierz¹t
248 jak wy¿ej
249 jak wy¿ej
Zabezpieczenie pomników przyrody oraz innych indywidualnych form ochrony przyrody
Przygotowanie planów ochrony i dokumentacji przyrodniczych dla rezerwatów przyrody oraz innych obszarów
250 jak wy¿ej
chronionych
251 jak wy¿ej
Plan ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego
252 Zaborski Park Krajobrazowy
Prowadzenie dzia³alnoci edukacyjnej i informacyjnej z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu i ekologii w ZPK
Dofinansowanie dzia³alnoci Zarz¹du Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w zakresie ochrony przyrody i
Zarz¹d Kaszubskiego Parku
253
edukacji ekologicznej
Krajobrazowego
Dofinansowanie dzia³alnoci Zarz¹du Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w zakresie ochrony przyrody i
254 jak wy¿ej
edukacji ekologicznej
Zarz¹d Okrêgowy Polskiego Zwi¹zku
Introdukcja danieli na terenie obwodu ³owieckiego nr 116 "Borsk"
255
£owieckiego w Gdañsku
256 jak wy¿ej
Introdukcja danieli (Dama Dama) na terenie obwodów ³owieckich nr 103 "Ciecholewy" i 104 "Wêtkowy"
257 jak wy¿ej
Introdukcja danieli (Dama Dama) na terenie obwodów ³owieckich nr 110 "Koliñcz" i 112 "Jezierce"
Zarz¹d Okrêgu Polskiego Zwi¹zku
Budowa przep³awki na wêle rzeki S³upi
258
Wêdkarskiego w S³upsku
Zarz¹d Parku Krajobrazowego
259
Edukacja ekologiczna na terenie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wilana"
"Mierzeja Wilana"
Zarz¹d Trójmiejskiego Parku
Dofinansowanie dzia³alnoci Zarz¹du Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w zakresie wykonywania ochrony
260
Krajobrazowego
rodowiska przyrodniczego parku
Zarz¹d Wdzydzkiego Parku
261
Edukacja ekologiczna we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Krajobrazowego
262 jak wy¿ej
Ochrona przyrody we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Prowadzenie dzia³alnoci edukacyjnej i informacyjnej z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu i ekologii
Zarz¹d Zaborskiego Parku
263
Zaborskiego Parku Krajobrazowego
Krajobrazowego
Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza
Opracowanie i wydanie monografii i mapy pt. "Zasoby przyrodnicze dorzecza rzek S³upi i £upawy, racjonalne
264
Rzeki S³upi i £upawy
gospodarowanie i ochrona"
245

EDUKACJA EKOLOGICZNA
265 Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
266
267
268
269
270
271
272
273

Ba³tycka Agencja Poszanowania
Energii S.A.
jak wy¿ej
Ba³tycka Szko³a Jêzyka Polskiego
Dom Wczasów Dzieciêcych w
Wygoninie
Fundacja Centrum Edukacji
Ekologicznej Wsi w Kronie
Fundacja Ecobaltic
Fundacja Ekologiczna Ziemi
Chojnickiej i Zaborskiej
jak wy¿ej

274 Fundacja Green Park
Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej w Warszawie, Placówka w
275
Sopocie, Pomorskie Centrum
Samorz¹du Terytorialnego
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu
276
Gdañskiego
277 jak wy¿ej

Kurs Certyfikowany dla Liderów Lokalnych w zakresie planowania operacyjnego i zarz¹dzania projektami
zgodnie z regu³ami Unii Europejskiej
Seminarium "Produkcja energii elektrycznej i ciep³a w skojarzeniu z wykorzystaniem biopaliw"
Edukacja ekologiczna oraz programy badawczo - wdro¿eniowe w zakresie odnawialnych róde³ energii
Wyzwania zrównowa¿onego rozwoju - ekologiczny kurs jêzykowy z zakresu jêzyka angielskiego
Program edukacji ekologicznej realizowany w Domu Wczasów Dzieciêcych w Wygoninie na turnusach dla
dzieci z klas I-IV szkó³ podstawowych woj. pomorskiego
Program aktywnej edukacji ekologicznej szkó³ i gmin "Czysta Wis³a i Rzeki Przymorza" - VIII etap realizacji
Zeszyt 1 serii wydawniczej "¯u³awy Delty Wis³y u progu XXI wieku"
Zintegrowany program edukacji ekologicznej powiatu chojnickiego "Ekorozwój-drog¹ w XXI wiek"
Zintegrowany program edukacji ekologicznej powiatu chojnickiego- Agenda 21- dzia³ajmy wspólnie
Wydanie specjalnej edycji miesiêcznika "EKOPARTNER" - rodowisko i rozwój gospodarczy w województwie
pomorskim
Organizacja seminarium dla pracowników samorz¹dowych województwa pomorskiego "Dostêp do informacji o
rodowisku i jego ochronie oraz oceny oddzia³ywania na rodowisko"
"B³êkitna Szko³a" SMUG w Helu - edukacja w zakresie problematyki ekologicznej morza i jego strefy
przybrze¿nej
Monografia dotycz¹ca Zatoki Gdañskiej - praca zbiorowa pt. "Ekosystem Zatoki Gdañskiej"

Poz. 674
278 jak wy¿ej
279 Gdañska Fundacja Wody
280 jak wy¿ej
281 jak wy¿ej
282 jak wy¿ej
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

Gmina Choczewo
Gmina Kwidzyn
Gmina Miasta Brusy
Gmina Miasta Czarna Woda
Gmina Miasta Czersk
Gmina Miasta Dzierzgoñ
jak wy¿ej
Gmina Miasta Jastarnia
jak wy¿ej
Gmina Miasta Sztum
Gmina Miasta Tczewa

294 Gmina Mi³oradz
295 Gmina Sierakowice
Gospodarstwo Pomocnicze
Regionalnego Centrum Doradztwa
296
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich
297 jak wy¿ej
Harcerskie Centrum Edukacji
298
Ekologicznej w Funce
Komunalny Zwi¹zek Gmin "Dolina
299
Redy i Chylonki"
300 Korporacja Godraks Sp. z o.o.
Kwidzyñskie Stowarzyszenie
301 Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Ekoinicjatywa
Liga Ochrony Przyrody Zarz¹d
302
Okrêgu
303 Muzeum Zamkowe w Malborku
304 jak wy¿ej
305 Nadlenictwo £upawa
Nadlenictwo Niedwiady w
306
Przechlewie
307 Nadlenictwo Wejherowo
308 Nadmorski Park Krajobrazowy
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków
310 jak wy¿ej
311 Park Krajobrazowwy "Dolina S³upi"
312 Park Narodowy Bory Tucholskie
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Województwa Pomorskiego

B³êkitna szko³a - Edukacja w zakresie problematyki ekologicznej morza i jego strefy przybrze¿nej
Warsztaty dla przedstawicieli samorz¹dów powiatowych "Kompetencje organów samorz¹du terytorialnego w
zakresie gospodarki odpadami"
Techniczne, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony i korzystania ze rodowiska w Polsce - szkolenia dla
pracowników administracji i przedsiêbiorstw w roku 2001
Seminarium "Wymiarowanie oczyszczalni cieków - metody komputerowe i ich weryfikacja"
Nadzwyczajne zagro¿enia rodowiska - przeciwdzia³anie oraz kwalifikacje zdarzeñ i procedury postêpowania szkolenie dla administracji
Program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Ciekocinie
Wyposa¿enie "Zielonej Szko³y" w Brachlewie
Gminny program edukacji ekologicznej w roku 2000/2001
Zakup kolekcji minera³ów do celów edukacyjnych. Wystawa przyrody Borów Tucholskich i doliny rzeki Wdy
Utworzenie wystawy archeologiczno-przyrodniczej zwi¹zanej z rezerwatem "Krêgi Kamienne" w Odrach
Program edukacyjny "Przyjaciele Ziemi"
Ogólnopolska olimpiada wiedzy ekologicznej
Podrêczny atlas grzybów Pó³wyspu Helskiego
Budowa cie¿ek przyrodniczych wzd³u¿ Mierzei Helskiej - etap IIa i IIb
Praca na rzecz ekologii - wspó³praca Sztumskiego Centrum Edukacji Ekologicznej ze szko³ami podstawowymi
Realizacja programu dzia³ania pracowni edukacji ekologicznej w Tczewie w 2001 roku
Budowa cie¿ek rowerowych wewn¹trzgminnych relacji Gnojewo - Stara Kocielnica - Mi³oradz - Pogorza³a
Wie - M¹towy Ma³e - M¹towy Wielkie - Mi³oradz
"Dbam o czystoæ - wiem, umiem, chcê" - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami
Konferencja -"¯u³awy u progu XXI wieku - stan aktualny a mo¿liwoci rozwoju"
Profilaktyka rodziny wiejskiej - uprawa ekologiczna i biodynamiczna zió³ leczniczych
Edukacja ekologiczna dzieci i m³odzie¿y z województwa pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji
Ekologicznej w Funce w 2001 roku
Projekt kaskady edukacyjnej dla nauczycieli szkó³ podstawowych i gimnazjów pt. "Nie musimy mieciæ"
Organizacja sympozjum pn. "Wdro¿enie do produkcji na skalê przemys³ow¹ ekologicznej mieszanki paliwowej
EKOMIX -20"
"Ekologia w terenie w Zielonej Szkole w Brachlewie i nie tylko"
Edukacja ekologiczna realizowana przez Ligê Ochrony Przyrody w województwie pomorskim w roku 2001
Przystosowanie ekspozycji przyrodniczej w muzeum w Kwidzynie do celów edukacji ekologicznej
Przystosowanie ekspozycji przyrodniczej w Muzeum w Kwidzynie do celów edukacji ekologicznej
cie¿ka edukacyjna "Karweñskie Uroczyska"
Rowerowa cie¿ka edukacyjna
Prowadzenie edukacji ekologicznej na terenie Nadlenictwa Wejherowo
Koszty utrzymania funkcjonowania i prowadzenia "B³êkitnej Szko³y" przy Zarz¹dzie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego

309

Opracowanie materia³ów programu edukacyjnego pt.:"Ptaki"

313

Program dzia³añ edukacyjnych gniewskiej grupy lokalnej OTOP w szko³ach Miasta i Gminy Gniew
Remont sali wystawowej wraz z zapleczem w siedzibie Dyrekcji Parku Krajobrazowego "Dolina S³upi"
Wydanie publikacji popularno-naukowej pt."5 lat Parku Narodowego Bory Tucholskie"
Seminarium szkoleniowe dla pracowników administracji samorz¹dowej nt.:"Postêpowanie w sprawie wydania
decyzji ustalaj¹cej rodzaje i iloci substancji zanieczyszczaj¹cych dopuszczonych do wprowadzania do
powietrza"
Seminarium "Gospodarka Odpadami w Województwie Pomorskim"
Wydanie drukiem ksi¹¿ki pt."Kszta³towanie rodowiska przyrodniczego miast. Przyk³ady z regionu
gdañskiego"

Politechnika Gdañska- Centrum
Ochrony rodowiska

314 jak wy¿ej
Politechnika Gdañska - Wydzia³
315
Architektury
Politechnika Gdañska, Wydzia³
316 Budownictwa Wodnego i In¿ynierii
rodowiska
Politechnika Gdañska, Wydzia³
317
Chemiczny
318 Polski Klub Ekologiczny
319 jak wy¿ej
320 jak wy¿ej
321 jak wy¿ej
322 jak wy¿ej
Polskie Towarzystwo Ochrony
323
Przyrody "Salamandra"
Polskie Towarzystwo Turystyczno324
Krajoznawcze Oddzia³ Regionalny
325 jak wy¿ej
Pomorska Akademia Pedagogiczna w
326
S³upsku
Pomorski Urz¹d Wojewódzki w
327
Gdañsku

VII polsko - duñska konferencja na temat: "Biomasa w energetyce"
Studencki obóz naukowy "Ocena stanu jezior i rzek w dop³ywie Czarnej Wody do Trzebiochy"
Publikacja trzech numerów "Pomorskiego Biuletynu Proekologicznego" - numery 26-28
Przeszkolenie nauczycieli z terenu województwa pomorskiego w zakresie aktywizuj¹cych metod nauczania
przyrody. Wznowienie druku podrêcznika: "Edukacja ekologiczna - metody i przyk³ady"
Studium Podyplomowe - "Zielona Akademia" - Ekologia, Etyka, Technika
Ba³tycki Zwiad - rejs edukacyjno-promocyjny po wodach Zatoki Gdañskiej i Puckiej
Publikacja trzech numerów kwartalnika "Pomorski Biuletyn Proekologiczny"
Ogólnopolska konferencja na temat ochrony i badania nietoperzy - Gdañsk 2001 "Ochrona nietoperzy - zadania
na XXI wiek"
Realizacja programu edukacji ekologicznej w roku 2001
Kwartalnik Turystyczno-Krajoznawczy Województw Pó³nocnych "Jantarowe Szlaki" nr 4/2001
Przygotowanie i wyposa¿enie w sprzêt laboratoryjny oraz aparaturê Pracowni Dyplomowej Biomoritoringu
rodowiskowego
Wykonanie systemu informatycznego "Tworzenie i udostêpnianie spo³eczeñstwu informacji o rodowisku i jego
ochronie"

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
328
329
330
331
332

Pomorskie Stowarzyszenie Gmin
Wiejskich
Regionalna Dyrekcja Lasów
Pañstwowych w Szczecinku
Regionalne Centrum Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich w Starym Polu
Regionalny Zarz¹d Gospodarki
Wodnej w Gdañsku
Samorz¹d Województwa
Pomorskiego

333 jak wy¿ej
334 S³owiñski Park Narodowy
335 jak wy¿ej
336 Starostwo Powiatowe w Malborku
337 Starostwo Powiatowe w S³upsku
Stowarzyszenie "EKOZESPO£Y
338
GDYNIA"
Stowarzyszenie "Obywatelska Liga
339
Ekologiczna"
340 jak wy¿ej
341 Stowarzyszenie "RAZEM"
Stowarzyszenie "Sopot dla
342
rodowiska"
Stowarzyszenie Ekologiczno343
Kulturalne "Wspólna Ziemia"
344 Stowarzyszenie Przyjaciele Helu
345 Stypendyci - 36 studentów
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Komórki ochrony rodowiska w administracji miejscowej. Planowanie i dzia³ania w dziedzinie ochrony
rodowiska w Regionie Pomorskim, Polska. Przyczynek do Agendy 21 dla Regionu Morza Ba³tyckiego.
Konkurs przyrodniczy pt. "Poznajemy las" - edycja III, rok 2001
Wydanie publikacji pt.:Energia przyjazna rodowisku
Szkolenie pracowników administracji w zakresie nowego prawa wodnego
Szkolenia w zakresie ochrony rodowiska
Opracowanie pn. Program Ochrony rodowiska Województwa Pomorskiego na lata 2002-2010 wraz z
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami
Wznowienie druku folderu "S³owiñski Park Narodowy"
Edukacja ekologiczna w S³owiñskim Parku Narodowym
Program edukacji ekologicznej i dzia³alnoci proekologicznej szkó³ i innych placówek owiatowych z terenu
powiatu malborskiego
Wiedza i umiejêtnoci podstaw¹ skutecznego zarz¹dzania rodowiskiem
Osi¹gniêcie zrównowa¿onego rozwoju w miejscowociach województwa pomorskiego poprzez edukacjê
spo³eczn¹
Wydanie broszury "Rady na odpady"
Akcja edukacji ekologicznej "kropla" - ma³e formy edukacyjne
Polsko - niemiecko - francuskie warsztaty ekologiczne "Spotkania m³odzie¿y"w Viam we Francji
Powo³anie Centrum Koordynacji Lokalnej Agendy 21 w Sopocie
Wydawanie comiesiêcznego bezp³atnego biuletynu o tematyce ekologicznej i przyrodniczej pt. "Zielony
Goniec"
Ratujmy ¿ycie Zatoki
Stypendium dla osób z terenów wiejskich oraz obszarów zagro¿onych bezrobociem studiuj¹cych kierunki
proekologiczne na I roku studiów

Telewizja Polska S.A. w Warszawie,
Audycja telewizyjna pt.:"Na pla¿y, ach na pla¿y..."
Oddzia³ w Gdañsku
347 jak wy¿ej
Audycja telewizyjna pt: "To o czym siê nie mówi"
Towarzystwo Przyjació³
348 Nadmorskiego Parku
Zakup pomocy dydaktycznych dla "B³êkitnej Szko³y" przy Zarz¹dzie NPK we W³adys³awowie
Krajobrazowego
Rozbudowa istniej¹cej dydaktycznej cie¿ki hydrobiologicznej na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego
349 Tucholski Park Krajobrazowy
o elementy cie¿ki algologicznej w miejscowoci Suszek
350 jak wy¿ej
Wydruk mapy Tucholskiego Parku Krajobrazowego
351 Uniwersytet Gdañski
Wykonanie 2 filmów edukacyjnych o parkach narodowych województwa pomorskiego
352 jak wy¿ej
Warsztaty ekologiczne pt. "¯ycie brzegu morza"
Uniwersytet Gdañski, Katedra
353 Taksonomii Rolin i Ochrony
Wydanie opracowania pt."Stan zbadania flory roslin naczyniowych i grzybów w regionie gdañskim"
Przyrody
Uniwersytet £ódzki - Wydzia³
IV Konferencja n.t. "Bory Tucholskie - ochrona biosfery"
354
Biologii i Nauk o Ziemi
Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Pomorskiego- Departament Rozwoju Szkolenie s³u¿b ochrony rodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego oraz uzupe³niene sprzêtu do prowadzenia baz
355
Obszarów Wiejskich i Ochrony
danych podmiotów korzystaj¹cych ze rodowiska
rodowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
356
Raport o stanie rodowiska w województwie pomorskim
rodowiska w Gdañska
Wczoraj i dzi Inspekcji Ochrony rodowiska w Gdañsku - przygotowanie i zadania s³u¿b ochrony rodowiska
357 jak wy¿ej
w przeddzieñ wejcia do U.E.
Wojewódzki Oddzia³ S³u¿by Ochrony
358 Zabytków w Olsztynie Delegatura w Produkcja popularno-naukowego filmu video "¯u³awy - dziedzictwo pracy"
Elbl¹gu
346

359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

Wydzia³ Ochrony rodowiska
Dzia³alnoæ merytoryczna Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdañsku
Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
jak wy¿ej
jak wy¿ej
jak wy¿ej
jak wy¿ej
jak wy¿ej
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania w
Kwidzynie
Zarz¹d Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego
jak wy¿ej
Zarz¹d Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego
jak wy¿ej
Zarz¹d Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego

Funkcjonowanie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdañsku
XVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Szkolenia s³u¿b ochrony rodowiska, opinie, ekspertyzy, wspó³praca miêdzynarodowa
Wydanie drukiem "Materia³ów do monografii przyrodniczej regionu gdañskiego"- tom 2 i 3
Druk kolejnych czterech tomów "Materia³ów do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdañskiego" - tomy 4 - 7
Dofinansowanie wyposa¿enia biblioteki oraz przygotowanie i realizacja programu z zakresu zarz¹dzania
rodowiskiem w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania w Kwidzynie
Adaptacja dla potrzeb "zielonej szko³y" budynku w Szymbarku gm.Stê¿yca
Dzia³alnoæ Zielonej Szko³y w Klukowej Hucie i Orodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku
Zagospodarowanie otoczenia "B³êkitnej Szko³y" i siedziby Zarz¹du NPK
Konserwacja i remont obiektów Nadmorskiego Parku Krajobrazowego- 2001r.
Dofinansowanie dzia³alnoci "Zielonej Szko³y" w Schodnie na rok 2001

Poz. 674
371

Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza
Rzeki S³upi i £upawy
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Program edukacji ekologicznej dla szkó³ gmin stowarzyszonych

NADZWYCZAJNE ZAGRO¯ENIA RODOWISKA
372 Gmina Cedry Wielkie
Remont kontenerowej oczyszczalni cieków w Trutnowach zniszczonej podczas powodzi
373 Gmina Dêbnica Kaszubska
Naprawa sieci wodno - kanalizacyjnej w Dêbnicy Kaszubskiej
374 Gmina Kobylnica
Remont urz¹dzeñ w oczyszczalni cieków w Zaj¹czkowie zniszczonych w wyniku powodzi
Odtworzenie bazy sprzêtowej w jednostkach Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Gminy Kobylnica zniszczonej w
375 jak wy¿ej
czasie powodzi wraz z ekwiwalentem za pracê stra¿aków
376 Gmina Kolbudy
Usuwanie skutków powodzi w zakresie urz¹dzeñ melioracyjnych w Gminie Kolbudy
377 Gmina Kwidzyn
Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
378 Gmina Lichnowy
Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
379 Gmina Malbork
Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
Zabudowa rozmytych odcinków prawego wa³u Kana³u Raduni i lewego wa³u Raduni w rejonie dzielnic w.
380 Gmina Miasta Gdañsk
Wojciech, Lipce i Orunia
381 Gmina Miasta Gniew
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenie gminy Gniew
382 Gmina Miasta Malborka
Usuwanie skutków powodzi w lipcu 2001 roku
383 Gmina Miasta Nowy Dwór Gdañski Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
384 Gmina Miasta Pelplin
Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
385 jak wy¿ej
Przywrócenie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Pólko- Gmina Miasta Pelplin
386 Gmina Miasta Pruszcz Gdañski
Naprawa uszkodzonych elementów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Pruszczu Gdañskim
387 jak wy¿ej

Odtworzenie i uzupe³nienie bazy sprzêtowej do celów przeciwpowodziowych jednostek organizacyjnych miasta

388
389
390
391
392
393
394

Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
Usuwanie skutków nadmiernych opadów atmosferycznych we wsi Osówek
Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
Usuwanie skutków powodzi w lipcu 2001 roku na terenie gminy Pruszcz Gdañski- prace wodno kanalizacyjne
Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
Usuniêcie szkód spowodowanych intensywnymi opadami w infrastrukturze wodno-ciekowej na terenie gminy
Pszczó³ki
Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
Zakup pompy stra¿ackiej dla potrzeb OSP Sierakowice
Oczyszczenie zbiorników wodnych w miejscowociach: Strzelino, Lubuczewo, Strzelinko, Bruskowo Ma³e,
Rogawica, Wiklino, Bruskowo Wielkie - likwidacja skutów powodzi

Gmina Mi³oradz
Gmina Nowy Staw
Gmina Osieczna
Gmina Ostaszewo
Gmina Pruszcz Gdañski
jak wy¿ej
Gmina Pszczó³ki

395 jak wy¿ej
396 Gmina Ryjewo
397 Gmina Sadlinki
398 Gmina Sierakowice
399 Gmina S³upsk
400 Gmina Somonino

Likwidacja skutków ulewnych deszczów na kolektorach i sieciach wodoci¹gowych na terenie gminy Somonino

401
402
403
404
405
406
407

Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
Usuwanie skutków powodzi w komunalnej oczyszczalni cieków w Kokoszkowach
Konserwacja rowów szczegó³owych /zbiorczych/ na polderach Tujsk - Rybina i Dworek - Niedwiedzica
Usuwanie skutków powodzi w zalanej szkole (magazyn paliw i kot³ownia) w Szymbarku
Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych
Likwidacja skutków powodzi na oczyszczalni ciekówj we wsi Grabiny Zameczek i Krzywe Ko³o
Likwidacja skutków powodzi w zakresie odmulania rowów melioracyjnych szczegó³owych

408
409
410
411
412

Gmina Stare Pole
Gmina Starogard Gdañski
Gmina Stegna
Gmina Stê¿yca
Gmina Suchy D¹b
jak wy¿ej
Gmina Tczew
Inspektorat Zadrzewieñ i Ochrony
Przyrody
Komenda Wojewódzka Policji w
Gdañsku
jak wy¿ej
Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Sopocie
Komenda Wojewódzka Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Gdañsku

413 jak wy¿ej
Komitet Pomocy Powodzianom 414 Pomorze 2001 przy Biurze Pos³a
Jacka Rybickiego w Gdañsku
Kwidzyñskie Stowarzyszenie
415 Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
EKOINICJATYWA
Morski Oddzia³ Stra¿y Granicznej w
416
Gdañsku
Oddzia³ Wojewódzki Zwi¹zku
417 Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Gdañsku
Okrêgowy Inspektorat S³u¿by
418
Wiêziennej w Gdañsku
Okrêgowy Szpital Kolejowy w
419 Gdañsku- Samodzielny Publiczny
Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Regionalny Zarz¹d Gospodarki
420
Wodnej w Gdañsku
421 jak wy¿ej

Zakup paliwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wizji lokalnych po powodzi"
Zakup paliwa dla jednostek Policji województwa pomorskiego z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³añ
przeciwpowodziowych
Zakup czêci do remontu oraz remont sprzêtu u¿ytego w akcji po powodziowej
Zakup sprzêtu do likwidacji nadzwyczajnych zagro¿eñ rodowiska
Zakup paliwa dla jednostek stra¿y po¿arnej województwa pomorskiego z przeznaczeniem na prowadzenie
dzia³añ przeciwpowodziowych
Doposa¿enie w sprzêt do likwidacji zagro¿eñ chemiczno- ekologicznych jednostek Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
województwa pomorskiego
Likwidacja skutków powodzi zwi¹zanych z zagro¿eniem rodowiska .Gdañsk - Orunia
Pobyt w Zielonej Szkole w Brachlewie dzieci z gdañskich rodzin dotkniêtych powodzi¹
Zakup paliwa dla jednostek Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³añ
przeciwpowodziowych
Zakup i wyposa¿enie 8 lekkich samochodów ratownictwa techniczno-ekologicznego dla potrzeb OSP woj.
pomorskiego
Usuwanie skutków zalania wod¹ opadow¹ w jednostkach penitencjarnych na terenie miasta Gdañska, w lipcu
2001r. oraz zapobieganie w tym zakresie.
Ekspertyza po awarii systemu paliwowego i wycieku oleju do gruntu, usuniecie skutków awarii
Umocnienie lewego brzegu rzeki Wis³y w ujciu do Zatoki Gdañskiej (km 941+791 - 942+136)
Rzeka S³upia - usuniêcie zatorów w km. 2+2 200 - 43+800 oraz udro¿nienie koryta w km. 32+790 - 33+960"

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
422 S³owiñs ki Park Narodowy
423 Spo³eczne Towarzys two O wiatowe
Stowarzys zenie Nadba³tyckie
424 Centrum Edukacji Ekologicznej i
Ekorozwoju
425 jak wy¿ej
W ojewódzki Ins pektorat Ins pekcji
426
Nas iennej w Gdañs ku
Zarz¹d M elioracji i Urz¹dzeñ
427 W odnych W ojewództwa
Pomors kiego w Gdañs ku
428 jak wy¿ej
429 jak wy¿ej
430 jak wy¿ej
431 jak wy¿ej
432 jak wy¿ej
433 jak wy¿ej
434 jak wy¿ej
435 jak wy¿ej
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Poz. 674

Us uniêcie s kutków s ka¿enia ornitofauny zimuj¹cej na Ba³tyku w rejonie S³owiñs kiego Parku Narodowego
s ubs tancj¹ ropopochodn¹
W yjazd dzieci z III Pods tawowo-Gimnazjalnego Zes po³u Szkó³ Spo³ecznych STO w Gdañs ku do HCEE w
Funce z powodu znis zczeñ popowodziowych
Letni obóz edukacyjny dla dzieci z rodzin dotkniêtych powodzi¹ w woj. pomors kim
W ypoczynek dla dzieci oraz matek z dzieæmi z gmin dotkniêtych powodzi¹ w woj. pomors kim
Us uniêcie us terek po powodzi w dniu 9 lipca 2001r. w kot³owni gazowo-olejowej w Dziale Ins pekcji Nas iennej
Stacji Oceny Sadzeniaków Ziemniaka w Prus zczu Gdañs kim
M odernizacja wêz³a wodnego przy uj ciu Kana³u Pias kowego do M artwej W is ³y, gm. Prus zcz Gdañs ki
Kana³ Pias kowy - modernizacja prawego wa³u przeciwpowodziowego, km 6+440-10+020, zad. nr 7, gm. Cedry
W ielkie
Kana³ ledziowy - modernizacja lewego wa³u przeciwpowodziowego w km 6+320-9+412, zad. nr 6 , gm. Cedry
W ielkie
Ochrona s karpy wa³u rzeki Raduni w Niegowie na odcinku 800 m
Zabezpieczenie przed przes i¹kami wa³ów rzeki Czarna £acha na odcinku d³. 1000m
W yd³u¿ona praca pompowni ¿u³aws kich oraz dodatkowych agregatów pompowych zains talowanych na
s tacjach pomp: Orunia, Krêpiec, Lêdowo i Grabowo
Dorane uzupe³nienie zapas ów magazynowych w W ojewódzkim M agazynie Przeciwpo¿arowym Gdañs k-P³onia
Zabudowa wyrwy w lewym wale rzeki K³odawa na d³. 80m
Zabezpieczenie przecieków w lewym wale rzeki Raduni na d³. 1000m w miejs cowo ci Gdañs k- w. W ojciech

MONITORING LOKALNY
Fundacja A gencja Regionalnego
436 M onitoringu A tmos fery A glomeracji Zakup analizatora py³u Eberline do s tacji nr 10 w Gdyni przy ul. W endy
Gdañs kiej
437 jak wy¿ej
Zakup w razie wys t¹pienia awarii czê ci zamiennych dla pracuj¹cych w s ieci A RM A A G s tacji pomiarowych
M onitorowanie i prowadzenie oceny jako ci powietrza w województwie pomors kim na bazie s ieci monitoringu
438 jak wy¿ej
regionalnego A RM A A G
W ojewódzki Ins pektorat Ochrony
M onitoring regionalny dla województwa pomors kiego w zakres ie s tanu powietrza oraz wód powierzchniowych
439
rodowis ka w Gdañs ku
440 jak wy¿ej
Dofinans owanie wydatków inwes tycyjnych zwi¹zanych z monitoringiem regionalnym
441

442
443
444

445

446
447
448
449
450
451
452
453
454

455
456
457
458

W ydzia³ Ochrony rodowis ka
Regionalny monitoring wód podziemnych na obs zarze województwa pomors kiego
Pomors kiego Urzêdu W ojewódzkiego
POPIERANIE INNYCH DZIA£AÑ NA RZECZ OCHRONY  RODOWIS KA
BA DEX Przeds iêbiors two
Utworzenie dwóch s tacji badania s przêtu do s tos owania  rodków ochrony ro lin w miejs cowo ci Tczew i
Produkcyjno - Handlowe Sp. z o.o.
M albork
Ba³tycka A gencja Pos zanowania
Ocena techniczno-ekonomiczna zas adno ci uruchomienia produkcji granulatu z odpadów drzewnych
Energii S.A .
pows taj¹cych w proces ie przetwarzania drewna w województwie pomors kim
Ochrona klimatu poprzez rozwijanie energetyki wiatrowej w oparciu o farmy wiatrowe na morzu w rejonie M orza
jak wy¿ej
Ba³tyckiego
Gos podars two Pomocnicze
Regionalnego Centrum Doradztwa
Badanie s przêtu do s tos owania  rodków ochrony ro lin
Rozwoju Rolnictwa i Obs zarów
W iejs kich w Starym Polu
Ins tytut Budownictwa W odnego
Zanieczys zczenia wnos zone do Zatoki Gdañs kiej przez cieki i kana³y, jako æ wód w rejonie pla¿ województwa
PA N
pomors kiego wraz z warunkami hydrometeorologicznymi - informacja o gromadzonych danych
Ins tytut M eteorologii i Gos podarki
Utworzenie Pomors kiego Laboratorium Subs tancji Szkodliwych
W odnej, Oddzia³ M ors ki w Gdyni
O rodek Badawczo-Rozwojowy
Za³o¿enie pilotowej plantacji trzcinnika olbrzymiego na cele energetyczne
Przemys ³u P³yt Drewnopochodnych
P.H.U. A GRO - KOM PLEKS s .c. Utworzenie w Starogardzie Gdañs kim s tacji kontroli oprys kiwaczy i wars ztatu naprawy tego s przêtu
Starogard Gdañs ki
Politechnika Gdañs ka - W ydzia³
M ikrobiologiczne zagro¿enie  rodowis ka gruntowo-wodnego w przyrodniczym wykorzys taniu os adów
Budownictwa W odnego i In¿ynierii
 ciekowych
rodowis ka
jak wy¿ej
Os ady denne jako potencjalne ród³o zanieczys zczenia wód Zbiornika Stras zyñs kiego metalami ciê¿kimi
Politechnika Gdañs ka W ydzia³
Zbudowanie i przetes towanie urz¹dzenia badawczego do prowadzenia proces ów oczys zczania  cieków w
Chemiczny
warunkach beztlenowych
Program badawczo-wdro¿eniowy wykorzys tania os adów nadmiernych pows taj¹cych w oczys zczalni  cieków w
jak wy¿ej
Ko cierzynie - kontynuacja badañ
Zaprojektowanie i wykonanie ins talacji przydatnej do us uwania metali ze  cieków pochodz¹cych z pracowni
jak wy¿ej
dydaktycznych Politechniki Gdañs kiej oraz do likwidacji wybranych grup zwi¹zków organicznych metodami
red-ox.
Politechnika Gdañs ka, W ydzia³
Opracowanie kons trukcji czujników do oznaczania s tê¿enia tlenu rozpus zczonego w roztworach wodnych i do
Elektroniki, Telekomunikacji i
oznaczania  ladowych ilo ci metali ciê¿kich w roztworach wodnych
Informatyki
Pols kie Towarzys two Rybackie w
Ocena oddzia³ywania gos podars tw hodowli ryb ³os os iowatych na jako æ wód powierzchniowych
Poznaniu
województwa pomors kiego
PPUH Rolmech - W ³adys ³aw Cyms ki Otwarcie s tacji kontroli oprys kiwaczy
Pracownia A rchitektoniczna - Jan
Opracowanie 4 projektów powtarzalnych domów mies zkalnych o formie architektonicznej ins pirowanej
Sabiniarz
tradycyjnym budownictwem regionu Kas zub
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Poz. 674, 675
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. S³upsk
Stacja Dowiadczalna Oceny Odmian
w Kar¿niczce
Starostwo Powiatowe w Chojnicach
7 Szpital Marynarki Wojennej
Uniwersytet Gdañski
Uniwersytet Gdañski - Katedra
Biologii Molekularnej
Urz¹d Statystyczny w Gdañsku
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
rodowiska w Gdañska
Zaborski Park Krajobrazowy
jak wy¿ej
Zak³ad Badawczo Wdro¿eniowy
Orodka Salmonella
"IMMUNOLAB" Sp. z o.o.
Zak³ad Urz¹dzeñ Technicznych
"ELSTAR"
Zespó³ Szkó³ Gospodarki
¯ywnociowej w Rzucewie
Zwi¹zek Miast i Gmin Zlewni Wdy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Zakup samochodu bezpylnego z urz¹dzeniem do mycia i odka¿ania pojemników
Przygotowanie i wyposa¿enie stacji kontroli opryskiwaczy w SDOO Kar¿niczce
Opracowanie programu "Strategia ekorozwoju powiatu chojnickiego" zgodnie z za³o¿eniami Agendy 21
Audyt energetyczny dla 7 Szpitala Marynarki Wojennej
Wdro¿enie systemu recyklingu rozpuszczalników organicznych na Wydziale Chemii Uniwesytetu Gdañskiego
Biologiczny test wykrywania mutagennych zanieczyszczeñ rodowiska
Opracowanie statystyczne i publikacja "Ochrony rodowiska w województwie pomorskim"
System upubliczniania danych WIO
Zakup samochodu dla s³u¿b Zaborskiego Parku Krajobrazowego
Modernizacja i rozbudowa budynku siedziby ZPK i orodka edukacyjnego w miejscowoci Charzykowy
Wdro¿enie do stosowania szczepionki do zwalczania salmoneloz u kur
Rozbudowa zak³adu przetwórstwa rzepaku o dzia³ rafinacji i modyfikacji olejów w Czerninie
Przygotowanie i wyposa¿enie stacji kontroli sprzêtu u¿ywanego do stosowania rodków ochrony rolin przy
Z.S.G.¯. w Rzucewie
Strategia ekorozwoju miast i gmin zlewni rzeki Wdy

675
UCHWA£A Nr XXI/225/2001
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sulêczyno, obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr 170 w Sulêczynie.
Na podstawie art. 7-11, art. 18-26 i art. 28-29 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr
120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 100, poz. 1085) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622; z 1997 r. 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. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada
Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe planu maj¹ jednolity uk³ad formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest
plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹
zawarte w siedmiu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 7.
S¹ to:
1) przeznaczenie terenu  1,
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2,
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3,
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4,
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5,
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6,
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7.
2. Grupa oznaczona numerem 8 zawiera informacjê o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów

prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego
oraz o innych aktach prawnych, ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
3. Brak ustaleñ prawnych, czy informacji, nale¿¹cych do
której z grup, o których mowa w § 1 ust.1 lub 2 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji w tej grupie.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób oznaczenia i numeracji
terenów wyró¿nionych w planie:
1) Ka¿dy teren jest oznaczony w tekcie planu i na rysunku planu numerem adresowym sk³adaj¹cym siê
z trzech liczb, gdzie:
a) pierwsza liczba oznacza numer obrêbu geodezyjnego,
b) druga liczba oznacza rok podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do opracowania planu,
c) trzecia liczba oznacza kolejny numer terenu w obrêbie geodezyjnym.
2) W granicach terenu mog¹ byæ wyodrêbnione liniami podzia³u wewnêtrznego obszary oznakowane
numerami ustalenia szczegó³owego obowi¹zuj¹cym
tylko w tym wydzieleniu wewnêtrznym.
3) Oznaczenia literowe w tekcie i na rysunku planu
ustalaj¹ przeznaczenie terenu.
§3
Uchwala siê definicje terenów u¿ywanych w planie
uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu:
1) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki),
pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), korzystnie oddzia³ywuj¹ca na system przyrodniczy. Do
powierzchni tej zalicza siê równie¿ powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
2) wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu wydzielony na rysunku planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego sformu³owano dodatkowe ustalenia
szczegó³owe,
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ po-
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ziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu
tego obiektu (z wy³¹czeniem komina),
4) zabudowa zagrodowa  zespó³ zabudowy zwi¹zanej z
produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹, sk³adaj¹cy siê co najmniej
z budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku
(lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego
przeznaczonego do przechowywania p³odów rolnych
wyprodukowanych u siebie,
5) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu dopuszczony na czas okrelony, tj. do czasu realizacji zagospodarowana docelowego. Przez tymczasowe obiekty budowlane rozumie siê
tymczasowe obiekty budowlane wg ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414),
6) zieleñ izolacyjna  pas zwartej, wielowarstwowej zieleni (rolê tê mo¿e pe³niæ te¿ p³at lasu lub zadrzewienia),
z³o¿onej z gatunków odpornych na zanieczyszczenia,
oddzielaj¹cej (tak¿e krajobrazowo) obiekty uci¹¿liwe od
terenów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), rolnych lub rekreacyjnych.
ROZDZIA£ 2
Przepisy szczegó³owe
§4
Dla terenu 08.00.01. po³o¿onego w obrêbie geodezyjnym Sulêczyno (dzia³ka Nr 170/3 o powierzchni 1,499 ha)
uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek bêd¹cy integraln¹ czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sulêczyno dla terenu 08.00.01., wraz z legend¹.
Rysunek planu stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci okrelonej w Legendzie jako
Ustalenia.
2. Dla terenu 08.00.01. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku jako wydzielenie
wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. PP przeznacza siê pod tereny dzia³alnoci produkcyjnej
z niezbêdnym zapleczem administracyjno  technicznym i socjalnym. Dopuszcza siê dzia³alnoæ
gospodarcz¹ o znaczeniu lokalnym, która nie
mo¿e wp³ywaæ szkodliwie na rodowisko.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. ZI
przeznacza siê dla zieleni izolacyjnej (w rozumieniu planu). Na terenie wydzielenia wewnêtrznego obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz parkingów i dojazdu na dzia³kê.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3.MN
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹ lub bliniacz¹.
1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KD
przeznacza siê na poszerzenie drogi dojazdowej
przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 154/3 do
szerokoci 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych;
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na:
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a) 25% powierzchni terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. PP,
b) 70% powierzchni terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. ZI,
c) 70% powierzchni terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. MN.
2.2.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przydro¿nych.
2.3.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ. Obowi¹zuje zagospodarowanie istniej¹cych zadrzewieñ na
cele zieleni izolacyjnej.
2.4.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.5.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿ 8
miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu;
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, w odleg³oci 20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi
relacji Sulêczyno  Ko³odzieje.
3.2.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2,
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni,
ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
3.3.Dla zabudowy przeznaczonej do dzia³alnoci produkcyjnej obowi¹zuje maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 5,5 m;
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Dopuszcza siê wydzielenie na terenie oznaczonym
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. MN nie wiêcej ni¿ dwóch dzia³ek budowlanych;
5) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu);
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie
2-ch miejsc postojowych na ka¿dej dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Dla terenów dzia³alnoci produkcyjnej ustala siê
wskanik potrzeb parkingowych na nie mniej ni¿ 1
miejsce na 40 m 2 powierzchni u¿ytkowej obiektu
lub 1 miejsce postojowe na ka¿dego zatrudnionego;
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej lub indywidualnego ród³a wody.
7.2.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzania cieków do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej i zapewnienia ich utylizacji przez gminn¹ oczyszczalniê cieków.
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7.3.Wyklucza siê zrzut wód opadowych z terenów przemys³owych, sk³adowych, komunikacji drogowej i
terenów o innym u¿ytkowaniu powoduj¹cym zanieczyszczenie wód opadowych, do gruntu lub
suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia do wód powierzchniowych. Dla terenów wymagaj¹cych wyposa¿enia w urz¹dzenia do oczyszczania wód opadowych obowi¹zuje lokalizacja separatorów zanieczyszczeñ na dzia³ce inwestora.
7.4.Place utwardzone zwi¹zane z terenami dzia³alnoci produkcyjnej oraz obs³ug¹ transportu wymagaj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia s³u¿¹ce oczyszczaniu wód opadowych, zlokalizowane na dzia³ce inwestora. Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez
utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej
mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
7.5.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.6.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.7.Usuwanie odpadów bytowych sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu;
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w
sprawie wyznaczenia obszarów chronionego
krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów
i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia.
8.2.Droga relacji Sulêczyno  Ko³odzieje jest drog¹ powiatow¹ nr 10240.
8.3.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu po
dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 154/3
jest drog¹ gminn¹.
8.4.Przez teren przebiegaj¹ linie energetyczne 15 kV.
W pasie do 3,5 m, oznaczonym na rysunku planu,
od linii obowi¹zuj¹ ograniczenia w lokalizacji zabudowy ze wzglêdów na mo¿liwoæ pora¿enia pr¹dem oraz bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe.
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8.5.Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie wodne do
gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe
oraz spe³niaæ szczegó³owe wymagania w zakresie
przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe  wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów.
8.6.Zaleca siê projektowanie obs³ugi komunikacyjnej
terenu od strony drogi gminnej przebiegaj¹cej w
dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 154/3. Wjazd na teren objêty
planem od drogi powiatowej nr 10240 wymaga
uzyskania uzgodnienia w³aciwego zarz¹du dróg.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30% dla terenu
08.00.01.
ROZDZIA£ 3
Przepisy koñcowe
§5
Na obszarze objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego trac¹ moc przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Sulêczyno uchwalonego uchwa³¹ Nr XIII/77/91 Rady
Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia 1991 r. opublikowanego w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego Nr 19, poz. 137 z 1991 r.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej wraz z rysunkiem planu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Sulêczynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów, wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski
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