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1461

§2

ZARZ¥DZENIE Nr 6/2002
Starosty Lêborskiego
z dnia 27 marca 2002 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
jednego mieszkañca w Domach Pomocy Spo³ecznej nr 1
i nr 2 w Lêborku w roku kalendarzowym 2002.
Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. z 1998 r. Nr 64, poz. 414
z pón. zm.)  zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej nr 1
w Lêborku oraz dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej nr 2
w Lêborku ustala siê na 2002 rok miesiêczny koszt utrzymania jednego mieszkañca w ww. domach w nastêpuj¹cej wysokoci:
Lp.
1.

2.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

MIESIECZNY KOSZT
UTRZYMANIA W Z£

PLACÓWKA
Dom Pomocy Spo³ecznej nr 1
ul. Stryjewskiego 23
w Lêborku
Dom Pomocy Spo³ecznej nr 2
ul. I Armii Wojska Polskiego 43
w Lêborku

1.750,10

1.842,57

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja
R. Paw³owski

1463
UCHWA£A Nr XII/3/2002
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego
Mierzeja w Stegnie
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie ustalenia kryteriów pobierania op³at za utylizacjê cieków.
Na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Zwi¹zku Komunalnego
Mierzeja w Stegnie (opublikowanego w Dz. Urz. Woj.
Elbl¹skiego z dnia 30 wrzenia 1998 r. Nr 22, poz. 150)
oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 w zwi¹zku z art. 5 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9,
poz. 43 ze zm.), Zgromadzenie Zwi¹zku Komunalnego
Mierzeja w Stegnie uchwala, co nastêpuje:
§1

§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Ustala siê zasady i kryteria ustalania i pobierania op³at
za utylizacjê cieków obowi¹zuj¹ce na terenie dzia³ania
Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie.

§3

§2

Traci moc Zarz¹dzenie Nr 4/2001 Starosty Lêborskiego z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania jednego mieszkañca w Domach
Pomocy Spo³ecznej nr 1 i nr 2 w Lêborku w roku kalendarzowym 2001.

Ustalone zasady i kryteria pobierania op³at za utylizacjê stanowi¹ za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.

§4
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
W. Piórkowski

1462
UCHWA£A Nr XII/1/2002
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego
Mierzeja w Stegnie
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz¹du za 2001
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 69
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i § 6 pkt 11 statutu
Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z dnia 30 wrzenia
1998 r. Nr 22, poz. 150), Zgromadzenie Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu siê z opini¹ komisji rewizyjnej oraz opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku, udziela siê absolutorium dla Zarz¹du za 2001 rok.

§3
Do wykonania uchwa³y zobowi¹zuje siê Dyrektora Zak³adu Komunalnego Mierzeja w Stegnie.
§4
Uchwa³a wchodzi w terminie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województw Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja
R. Paw³owski

1464
UCHWA£A Nr XII/4/2002
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego
Mierzeja w Stegnie
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania maj¹tku Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w
Stegnie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9a w zwi¹zku z art.
69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz § 6 pkt
4 Statutu Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie (opublikowanego w Dz. Woj. Elbl¹skiego z
dnia 30 wrzenia 1998 r. Nr 22, poz. 150), Zgromadzenie
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady nabywania, zbywania i obci¹¿ania
maj¹tku Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie.
§2
Ustalone zasady stanowi¹ za³¹cznik Nr 1* do niniejszej
uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja
R. Paw³owski

1465
UCHWA£A Nr XII/5/2002
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego
Mierzeja w Stegnie
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at wierzytelnoci pieniê¿nych oraz organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 w zwi¹zku z art. 69
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), Zgromadzenie
Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zgromadzenie Zwi¹zku okrela szczegó³owe zasady i
tryb umarzania wierzytelnoci Zwi¹zku i jego jednostek
organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r.  ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926
z pón. zm.) oraz udzielania ulg w sp³acaniu tych nale¿noci wobec osób fizycznych, osób prawnych, a tak¿e
jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, zwanych dalej d³u¿nikami, a tak¿e okrela
organy uprawnione do umarzania nale¿noci i udzielania
ulg w jej sp³acie.
§2
Szczegó³owe zasady i tryb umarzania i odraczania lub
rozk³adania na raty sp³at wierzytelnoci pieniê¿nych stanowi za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja
R. Paw³owski

1466
UCHWA£A Nr XLVIII/374/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski obejmuj¹cy teren ograniczony ulic¹ Chopina, Kana³em Raduni, pó³nocn¹ granic¹ miasta i torami kolejowymi relacji Gdañsk  Tczew (z wy³¹czeniem terenu Cukrowni
Pruszcz).
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-11, oraz art. 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 z 2001 r. Nr 5, poz. 42; Nr 14,
poz. 124; Nr 100, poz. 1085; Nr 115, poz. 1229; Nr 154,
poz. 1804) art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41, ust. 1 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) Rada Miasta
Pruszcz Gdañski uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹cy na zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta Pruszcz Gdañski
Nr XXXIV/295/93 z dnia 9 czerwca 1993 r. obejmuj¹cy
teren ograniczony ulic¹ Chopina, Kana³em Raduni, pó³nocn¹ granic¹ miasta i torami kolejowymi relacji GdañskTczew (z wy³¹czeniem terenu Cukrowni Pruszcz).
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 obejmuj¹cy obszar okrelony w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych i oznaczeñ. W szczególnoci
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granice opracowania;
b) linie rozgraniczaj¹ce obszary, na którym obowi¹zuj¹ ró¿ne ustalenia planu;
c) numer karty terenu i symbol terenu;
d) linie zabudowy;
e) projektowane akcenty architektoniczne i elementy
ma³ej architektury;
f) budynki do obligatoryjnej likwidacji;
g) pomnik przyrody ze stref¹ ochronn¹;
h) projektowany pas zieleni izolacyjnej;
i) obligatoryjne przejcie i przejazd wewnêtrzny w obszarze zabudowy;
j) projektowana cie¿ka rowerowa w obrêbie terenów
zielonych;
k) projektowana k³adka pieszo-rowerowa;
l) zatoka postojowa w pasie drogi g³ównej;
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m) lokalizacja przystanku autobusowego;
n) strefa ochrony archeologicznej;
o) strefa ochronna wzd³u¿ rzek i wa³ów przeciwpowodziowych
p) teren potencjalnie zalewowy poza w/w stref¹ ochronn¹;
q) zasiêg strefy ograniczeñ wzd³u¿ terenów kolejowych
PKP;
r) strefa ograniczeñ z zabudowy wzd³u¿ istniej¹cej linii
energetycznej 15 kV;
s) teren wzd³u¿ kana³u Raduni objêty wpisem do rejestru
zabytków;
t) budynki wpisane do rejestru zabytków;
u) budynki postulowane do wpisu do rejestru zabytków;
v) pozosta³e budynki o wartociach historycznych.
§3
Dla terenu objêtego planem ustala siê regulacje przestrzenne zawarte w kartach terenu o numerach od nr 1
do 58. Zbiór kart terenu stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§4
W przypadku, gdy ulegn¹ zmianie kompetencje lub
nazwy organów w³adz samorz¹dowych lub pañstwowych
wymienionych w uchwale, automatycznie obowi¹zki i
zadania tych organów zostaj¹ przejête przez nowo powo³ane s³u¿by samorz¹dowe lub pañstwowe.
§5
Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³a trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski uchwalonego uchwa³¹ Rady
Miasta Pruszcz Gdañski Nr XXXIV/295/93 Rady Miasta
Pruszcz Gdañski z dnia 9 czerwca 1993 r., (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 15, poz. 81 z 1994 r. Nr 9, poz. 47; Nr 28, poz. 144,
z 1996 r. Nr 20, poz. 60, z 1997 r. Nr 20, poz. 55, z 1998 r.
Nr 40, poz. 146, Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r. Nr 49,
poz. 196, z 2001 r. Nr 75, poz. 909, z 2002 r. Nr 12, poz. 215,
z 2002 r. Nr 13, poz. 269, z 2002 r. Nr 23, poz. 583, z 2002 r.
Nr 23, poz. 584).
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Pruszcza Gdañskiego,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu,wydawania na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na
zasadach okrelonych w art. 29 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 5 zmiany
wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od j og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomor-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

skiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek
Za³¹cznik Nr 2
Uchwa³y Nr XLVIII/374/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 czerwca 2002 r.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO PRUSZCZ GDAÑSKI KRÓTKA
KARTY TERENU
1. Nr karty terenu 01
Symbol terenu ZW
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje g³ówne  tereny wód otwartych, zieleni
ochronnej, urz¹dzeñ wodnych, wa³ów i urz¹dzeñ przeciwpowodziowych
Funkcje towarzysz¹ce: cie¿ka rowerowa, sieci infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE (ZAKAZANE)
wszelkie pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W OBSZARZE
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
zakaz wprowadzania zabudowy
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
zakaz parcelacji
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 mo¿liwoæ realizacji w koronie wa³u przeciwpowodziowego drogi przeciwpowodziowej pe³ni¹cej jednoczenie rolê cie¿ki rowerowej  wg rysunku planu
 wyklucza siê dostêp do obszaru z wyj¹tkiem ruch
rowerowego i pieszego w obrêbie urz¹dzonej cie¿ki rowerowej, oraz ruchem pojazdów uzasadnionym wzglêdami technicznymi (eksploatacja i konserwacja urz¹dzeñ technicznych i wa³ów)
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
realizacja sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej 
jak w p-kcie 14
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona rzeki wraz z wa³em przeciwpowodziowym
oraz przyleg³ym terenem zieleni  zgodnie z Prawem Wodnym, w szczególnoci obowi¹zuje zakaz
zabudowy, kopania rowów, studni, sadzawek, wbijania s³upów, sadzenia drzew i krzewów oraz innych dzia³añ, które mog³yby wp³yn¹æ na zmniejszenie technicznej odpornoci wa³ów podczas sp³ywu wód
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu, w tym zw. z realizacj¹ uzbroje-
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Województwa Pomorskiego

11.

12.
13.
14.

 3202 

nia, sytuowaniem reklam wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od prawa wodnego i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego; oraz uzgodnienia z: Powiatowym i Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej
i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane
STREFY ZAGRO¯EÑ
 zagro¿enie powodziowe w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
INNE ZAPISY
 wszelkie dzia³ania zwi¹zane z zagospodarowaniem
terenu lub realizacj¹ sieci uzbrojenia technicznego
b¹d ustawianiem reklam wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od prawa wodnego i pozwolenia wodno-prawnego; uzgodnienia z Powiatowym Komitetem Przeciwpowodziowym, Rejonowym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej i w³aciwym terenowo
zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 w przypadku sytuowania ewentualnych urz¹dzeñ
reklamowych wzd³u¿ drogi krajowej nr 1 nale¿y zachowaæ odleg³oæ min. 10 m od docelowego krawê¿nika jezdni (po rozbudowie)

1. Nr karty terenu 01a
Symbol terenu ZW
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje g³ówne  tereny wód otwartych, zieleni ochronnej, urz¹dzeñ wodnych, wa³ów i urz¹dzeñ przeciwpowodziowych
Funkcje towarzysz¹ce: cie¿ka rowerowa, sieci infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE (ZAKAZANE)
wszelkie pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W OBSZARZE
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
zakaz wprowadzania zabudowy
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
zakaz parcelacji
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 mo¿liwoæ realizacji w koronie wa³u przeciwpowodziowego drogi przeciwpowodziowej pe³ni¹cej jednoczenie rolê cie¿ki rowerowej  wg rysunku planu
 wyklucza siê dostêp do obszaru z wyj¹tkiem ruch
rowerowego i pieszego w obrêbie urz¹dzonej cie¿ki rowerowej, oraz ruchem pojazdów uzasadnionym
wzglêdami technicznymi (eksploatacja i konserwacja urz¹dzeñ technicznych i wa³ów)
 projektowana k³adka rowerowa  wg rysunku planu

Poz. 1466

8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
realizacja sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej 
jak w p-kcie 14
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona rzeki wraz z wa³ami przeciwpowodziowymi oraz terenem miêdzywala  zgodnie z ustaw¹
Prawo Wodne; w szczególnoci obowi¹zuje zakaz
zabudowy, kopania rowów, studni, sadzawek, wbijania s³upów, sadzenia drzew i krzewów oraz innych dzia³añ, które mog³yby wp³yn¹æ na zmniejszenie technicznej odpornoci wa³ów podczas sp³ywu wód
 wszelkie dzia³ania zwi¹zane z zagospodarowaniem
terenu lub realizacj¹ sieci uzbrojenia technicznego
wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego; uzgodnienia
z Powiatowym i Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki
Wodnej i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych;
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochronnej GZWP ¯u³awy Wilane
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 zagro¿enie powodziowe w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
13. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
14. INNE ZAPISY
 w strefie ograniczeñ wzd³u¿ terenów kolejowych
(ozn. na rysunku planu) obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r.
Nr 151, poz. 987 z pón. zm.) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20
maja 2000 r. poz. 987 z pón. zm. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 47, poz. 476, Dz. U. z 2000 r. Nr 52, poz. 627) w
sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w s¹siedztwie lini kolejowych wykonywania
robót ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych
i pasów p/po¿arowych; wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 02
Symbol terenu ZW
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
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Funkcje g³ówne: tereny wód otwartych zieleni ochronnej, urz¹dzeñ wodnych, wa³ów i urz¹dzeñ przeciwpowodziowych
Funkcje towarzysz¹ce: sieci infrastruktury technicznej
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE (ZAKAZANE)
wszelkie pozosta³e
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W OBSZARZE
nie dotyczy
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
zakaz zabudowy
ZASADY PARCELACJI TERENU
zakaz parcelacji
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 wyklucza siê dostêp do obszaru z wyj¹tkiem ruchu
pojazdów uzasadnionego wzglêdami technicznymi (eksploatacja i konserwacja urz¹dzeñ technicznych i wa³ów)
 mo¿liwoæ realizacji w koronie wa³u przeciwpowodziowego drogi przeciwpowodziowej pe³ni¹cej jednoczenie rolê cie¿ki rowerowej  wg rysunku planu
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
realizacja sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej 
jak w p-kcie 10 i 14
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 pe³na ochrona konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru zabytków woj. pomorskiego obejmuje Kana³ Raduni na ca³ej d³ugoci wraz z groblami, wa³em przeciwpowodziowym i zieleni¹ towarzysz¹c¹ (wg dec. Wojewody Gdañskiego Nr 848
z dnia 18 maja 1981 r.)
 wszelkie dzia³alnoæ zwi¹zana z usuwaniem lub
wprowadzaniem nowych elementów zagospodarowania terenu wymaga uzgodnienia z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona Kana³u Raduni wraz z wa³em przeciwpowodziowym oraz przyleg³ym terenem zieleni 
zgodnie z Prawem Wodnym, w szczególnoci obowi¹zuje zakaz zabudowy, kopania rowów, studni,
sadzawek, wbijania s³upów, sadzenia drzew i krzewów oraz innych dzia³añ, które mog³yby wp³yn¹æ
na zmniejszenie technicznej odpornoci wa³ów
podczas sp³ywu wód
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu, w tym zw. z realizacj¹ uzbrojenia, sytuowaniem reklam wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od prawa wodnego i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego; oraz uzgodnienia z: Powiatowym i Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej
i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 zieleñ zwi¹zana z Kana³em podlega ochronie, gospodarka zadrzewieniem w obrêbie strefy  wy³¹cznie w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane

Dziennik Urzêdowy
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11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 zagro¿enie powodziowe w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
13. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
14. INNE ZAPISY
w przypadku sytuowania ewentualnych urz¹dzeñ reklamowych wzd³u¿ drogi krajowej nr 1 nale¿y zachowaæ odleg³oæ min. 10 m od docelowego krawê¿nika
jezdni (po rozbudowie)
1. Nr karty terenu 03
Symbol terenu ZP, ZW
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje g³ówne: tereny wód otwartych zieleni ochronnej, urz¹dzeñ wodnych, wa³ów i urz¹dzeñ przeciwpowodziowych
Funkcje towarzysz¹ce: sieci infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE (ZAKAZANE)
wszelkie pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W OBSZARZE
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz zabudowy
 docelowa likwidacja istniej¹cych budynków gospodarczych przylegaj¹cych do Kana³u Radunii
 elementy ma³ej architektury wprowadzane w obszarze powinny reprezentowaæ wysoki standard estetyczno-u¿ytkowy
 w powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ
nawierzchniê brukow¹
 zakaz stosowania wolnostoj¹cych urz¹dzeñ reklamowych
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
zakaz parcelacji
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
wyklucza siê dostêp do obszaru z wyj¹tkiem ruchu pieszego po chodniku urz¹dzonym i ruchem pojazdów
uzasadnionym wzglêdami technicznymi (eksploatacja
i konserwacja urz¹dzeñ technicznych i wa³ów)
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
realizacja sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej 
jak w p-kcie 14
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 pe³na ochrona konserwatorska na podstawie wpisu
do rejestru zabytków woj. pomorskiego obejmuje
Kana³ Raduni na ca³ej d³ugoci wraz z groblami, wa³em przeciwpowodziowym i zieleni¹ towarzysz¹c¹
(wg dec. Wojewody Gdañskiego Nr 848 z dnia 18
maja 1981 r.)
 wszelka dzia³alnoæ zwi¹zana z wprowadzaniem nowych elementów zagospodarowania terenu wymaga uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona Kana³u Raduni oraz przyleg³ym terenem
zieleni  zgodnie z Prawem Wodnym
 zieleñ zwi¹zana z Kana³em podlega ochronie, gospodarka zadrzewieniem  wy³¹cznie w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 zagro¿enie powodziowe w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
rewitalizacja na podstawie projektu jednolitej aran¿acji otoczenia Kana³u, z ci¹gami pieszymi, ew. ma³¹
architektur¹, dokomponowan¹ zieleni¹ i jednorodnym
owietleniem
13. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
14. INNE ZAPISY
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w tym zw. z zagospodarowaniem terenu, realizacj¹ uzbrojenia, sytuowaniem reklam wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od prawa wodnego, uzgodnienia z:Powiatowym i Miejskim
Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej i w³aciwym terenowo
zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
1. Nr karty terenu 04
Symbol terenu ZP
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje g³ówne: zieleñ parkowa;
Funkcje towarzysz¹ce: sieci infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE (ZAKAZANE)
wszelkie pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 zakaz zabudowy
 teren powinien byæ urz¹dzony w postaci parku, ze
cie¿kami pieszymi, z elementami ma³ej architektury o wysokich walorach estetyczno-u¿ytkowych, dokomponowan¹ zieleni¹ i jednorodnym owietleniem
 powierzchnie utwardzone powinny posiadaæ nawierzchniê brukow¹
 zakaz stosowania wolnostoj¹cych urz¹dzeñ reklamowych
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
zakaz parcelacji
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
dopuszcza siê wy³¹cznie ruch pieszy po chodniku urz¹dzonym i ruch pojazdów uzasadniony wzglêdami technicznymi (eksploatacja i konserwacja zieleni, urz¹dzeñ
technicznych i Kana³u Raduni)
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej

9.

10.

11.
12.

13.
14.
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elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
strefa i ochrony konserwatorskiej, wszelka dzia³alnoæ
zwi¹zana z wprowadzaniem nowych elementów zagospodarowaniem terenu wymaga uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona Kana³u Radunii wraz z przyleg³ymi terenami zieleni  zgodnie z Prawem Wodnym
 zieleñ istniej¹ce drzewa podlegaj¹ ochronie, gospodarka zadrzewieniem w obrêbie strefy  wy³¹cznie
w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona powinna stanowiæ min. 80% powierzchni obszaru
STREFY ZAGRO¯EÑ
obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska
wojskowego Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
uporz¹dkowanie i urz¹dzenie parku  wg projektu jednolitej aran¿acji i stylistyki elementów zagospodarowania
STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
INNE ZAPISY
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu wymagaj¹ uzgodnienia z: Pomorskim Wojewódzkim Komitetem Przeciwpowodziowym, Powiatowym Komitetem Przeciwpowodziowym, Rejonowym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej i
w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu mog¹ce mieæ wp³yw na organizacje ruchu na ulicy Grunwaldzkiej wymagaj¹
uzgodnienia z Dyrekcj¹ Generaln¹ Dróg Publicznych w Gdañsku

1. Nr karty terenu 04a
Symbol terenu KX,ZP
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje g³ówne: zieleñ parkowa, przejcia piesze; przystanek autobusowy;
Funkcje towarzysz¹ce: sieci infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE (ZAKAZANE)
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cego budynku (dawna
stacja paliw) na cele us³ugowo-handlowe
5. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 zakaz wprowadzania nowej zabudowy
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9.

10.

 3205 

 zakaz rozbudowy istniej¹cego obiektu poza istniej¹c¹ kubaturê
 w przypadku adaptacji, remontów istniej¹cego
obiektu w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych
(np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin z PVC i
blach
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
 teren powinien byæ urz¹dzony w postaci zieleni
urz¹dzonej ze cie¿kami pieszymi, z elementami
ma³ej architektury o wysokich walorach estetyczno-u¿ytkowych, dokomponowan¹ zieleni¹ i jednorodnym owietleniem
 powierzchnie utwardzone powinny posiadaæ nawierzchniê brukow¹
 zakaz sytuowania wolnostoj¹cych urz¹dzeñ reklamowych trwale osadzonych w gruncie.
ZASADY PARCELACJI TERENU
nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 dopuszcza siê wy³¹cznie ruch pieszy
 lokalizacja przystanku autobusowego  wg rys. planu
 zakaz organizacji wjazdów od strony drogi krajowej ozn. na rysunku planu 38 KG
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
strefa pe³nej ochrony konserwatorskiej, wszelka dzia³alnoæ zwi¹zana z wprowadzaniem nowych elementów zagospodarowaniem terenu (kompleksowe urz¹dzanie terenu z ma³¹ architektur¹, adaptacje budynków, reklamy) wymaga uzgodnienia z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona Kana³u Raduni wraz z przyleg³ymi terenami zieleni  zgodnie z Prawem Wodnym
 zieleñ istniej¹ce drzewa podlegaj¹ ochronie, gospodarka zadrzewieniem w obrêbie strefy  wy³¹cznie
w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
 powierzchnia czynna biologicznie tj. niezabudowa-

11.
12.

13.
14.
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na i nieutwardzona powinna stanowiæ min. 40% powierzchni obszaru
STREFY ZAGRO¯EÑ
obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska
wojskowego Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
uporz¹dkowanie i urz¹dzenie terenu  wg projektu jednolitej aran¿acji i stylistyki elementów zagospodarowania
STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
INNE ZAPISY
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne zw. z zagospodarowaniem terenu mog¹ce mieæ wp³yw na organizacje
ruchu na ulicy Grunwaldzkiej wymagaj¹ uzgodnienia
z Dyrekcj¹ Generaln¹ Dróg Publicznych w Gdañsku

1. Nr karty terenu 05
Symbol terenu ZR
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje g³ówne: tereny us³ug rekreacji (typu: sport,
rozrywka; gastronomia, hotelarstwo,) i zieleni rekreacyjnej z mo¿liwoci¹ adaptacji istniej¹cych ogrodów
dzia³kowych posiadaj¹cych uregulowany status prawny ogrodów sta³ych
Funkcje towarzysz¹ce: parkingi oraz urz¹dzenia i sieci
infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE (ZAKAZANE)
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 w obrêbie ogrodów dzia³kowych o uregulowanym
statusie prawnym ogrodów sta³ych dopuszcza siê
sytuowanie indywidualnych altanek i parterowych
obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy
maks. 25 m2
 dopuszcza siê ponadto sytuowanie obiektów us³ugowych zw. z funkcj¹ rekreacyjn¹ przy zachowaniu
poni¿szych warunków:
 maks. wysokoæ zabudowy mierzona od poziomu
terenu do szczytu kalenicy: 10,0 m
 maks. intensywnoæ zabudowy na wydzielonej dzia³ce budowlanej  0,3
 nachylenie po³aci dachowej: min. 35o, maks. 50o; w
przypadku dachów mansardowych  60o
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
terenu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, kamieñ, licówka, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin z PVC i blach
 linie zabudowy od strony ul. Grunwaldzkiej  wg rysunku planu
 niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie dzia³ek budowlanych nale¿y zagospodarowaæ w formie
zieleni urz¹dzonej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6.

7.

8.

9.
10.
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 zakaz budowy obiektów kubaturowych w obrêbie
strefy ochronnej rzeki Radunii ozn. na rysunku planu
ZASADY PARCELACJI TERENU
 nie dopuszcza siê wydzielania pojedynczych ogródków dzia³kowych jako stanowi¹cych odrêbne nieruchomoci
 wydzielenia ewentualnych dzia³ek budowlanych z
niezbêdnymi dojazdami  na podstawie koncepcji
obejmuj¹cej ca³y obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi, uwzglêdniaj¹cej zapewnienie dojazdów do wydzielonych dzia³ek
 min. powierzchnia wydzielonej dzia³ki budowlanej
 800 m2
 min. szerokoæ wydzielanego dojazdu wewnêtrznego  10,0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  przyleg³ych ulic i
ci¹gów pieszo jezdnych: 53 KD i 47 KX; zakaz organizacji wjazdów z drogi krajowej nr 1 ozn. na rysunku planu 38 KG
 dla us³ug usytuowanych na wydzielonych dzia³kach
obligatoryjne zapewnienie miejsc parkingowych w
obrêbie terenu, do którego inwestor posiada tytu³
prawny  wg wskanika 1mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 obligatoryjne udostêpnienie przejazdu i przejcia
dla s³u¿b nadzoruj¹cych funkcjonowanie wa³ów i
rzeki Raduni
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: utylizacja na terenie do którego inwestor ma tytu³ prawny, z utwardzonych powierzchni dojazdów i miejsc postojowych
dla samochodów wymagane uprzednie podczyszczenie w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
ograniczenia gabarytów zabudowy  jak w punkcie 5
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona istniej¹cych rowów i urz¹dzeñ melioracyjnych, wszelkie prace pielêgnacyjne i modernizacyjne z nimi zwi¹zane wymagaj¹ uzgodnienia z w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ
wodnych
 warunki posadowienia obiektów wymagaj¹ ustalenia na podstawie badañ geotechnicznych gruntu
 w strefie ochronnej rzeki Raduni  wg rysunku planu, która stanowi potencjalny teren zalewowy w
przypadku wyst¹pienia tzw. wody stuletniej obo-
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wi¹zuj¹ ograniczenia zgodnie z Prawem Wodnym,
a wszelkie dzia³ania inwestycyjne. Wszelkie dzia³ania zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu lub realizacj¹ sieci uzbrojenia technicznego wymagaj¹
uzyskania odstêpstwa od prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego; uzgodnienia z Powiatowym i Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym,
Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ
wodnych
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, do
obowi¹zków inwestora nale¿y wykonanie zabezpieczeñ pomieszczeñ na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych
w tym obszarze przed ha³asem i ewentualnymi innymi uci¹¿liwociami
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane; w tym m.in.
zakaz sytuowania us³ug mog¹cych powodowaæ zanieczyszczenie wód lub gleby
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 60%
powierzchni dzia³ki budowlanej
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski oraz w zasiêgu
uci¹¿liwoci przebiegaj¹cej w s¹siedztwie drogi
krajowej
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie infiltracj¹ wód gruntowych i powodzi¹ w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych
12. STAWKA PROCENTOWA
0%
13. INNE ZAPISY
W przypadku sytuowania ewentualnych urz¹dzeñ reklamowych wzd³u¿ drogi krajowej nr 1 nale¿y zachowaæ odleg³oæ min. 10 m od docelowego krawê¿nika
jezdni (po rozbudowie)
1. Nr karty terenu 05a
Symbol terenu ZR
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje g³ówne: tereny us³ug rekreacji (typu: sport,
rozrywka; gastronomia, hotelarstwo,) i zieleni rekreacyjnej z mo¿liwoci¹ adaptacji istniej¹cych ogrodów
dzia³kowych posiadaj¹cych uregulowany status prawny ogrodów sta³ych
Funkcje towarzysz¹ce: parkingi oraz urz¹dzenia i sieci
infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE (ZAKAZANE)
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 w obrêbie ogrodów dzia³kowych o uregulowanym
statusie prawnym ogrodów sta³ych dopuszcza siê
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sytuowanie indywidualnych altanek i parterowych
obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy
maks. 25 m2
 dopuszcza siê ponadto sytuowanie obiektów us³ugowych zw. z funkcj¹ rekreacyjn¹ przy zachowaniu
poni¿szych warunków:
 maks. wysokoæ zabudowy mierzona od poziomu
terenu do szczytu kalenicy: 10,0 m
 maks. intensywnoæ zabudowy na wydzielonej dzia³ce budowlanej  0,3
 nachylenie po³aci dachowej: min. 35o, maks. 50o; w
przypadku dachów mansardowych  60o
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
terenu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, kamieñ, licówka, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin z PVC i blach
 linie zabudowy: nie ustala siê
 niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie dzia³ek nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej
 zakaz budowy obiektów kubaturowych w obrêbie
terenu zalewowego rzeki Radunii ozn. na rysunku
planu
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 nie dopuszcza siê wydzielania pojedynczych ogródków dzia³kowych jako stanowi¹cych odrêbne nieruchomoci
 wydzielenia ewentualnych dzia³ek budowlanych z
niezbêdnymi dojazdami  na podstawie koncepcji
uwzglêdniaj¹cej zapewnienie dojazdów do dzia³ek;
obejmuj¹cej ca³y teren, w wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
 min. powierzchnia wydzielonej dzia³ki budowlanej 
800 m2
 min. szerokoæ wydzielanego geodezyjnie dojazdu
wewnêtrznego  10,0 m
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu -przyleg³ych ulic i ci¹gów pieszo jezdnych: 53 KD i 47 KX
 dla us³ug usytuowanych na wydzielonych dzia³kach
obligatoryjne zapewnienie miejsc parkingowych w
obrêbie terenu, do którego inwestor posiada tytu³
prawny  wg wskanika 1mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 obligatoryjne udostêpnienie przejazdu i przejcia dla
s³u¿b nadzoruj¹cych funkcjonowanie wa³ów i rzeki
Raduni
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub
redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: utylizacja na terenie
do którego inwestor ma tytu³ prawny, z utwardzonych
powierzchni dojazdów i miejsc postojowych dla samochodów wymagane uprzednie podczyszczenie w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych

9.
10.

11.

12.
13.
14.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
ograniczenia gabarytów zabudowy  jak w punkcie 5
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona istniej¹cych rowów i urz¹dzeñ melioracyjnych, wszelkie prace pielêgnacyjne i modernizacyjne z nimi zwi¹zane  wymagaj¹ uzgodnienia z
w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 warunki posadowienia obiektów wymagaj¹ ustalenia na podstawie badañ geotechnicznych gruntu
 w zasiêgu potencjalnego terenu zalewowego, ozn.
na rys planu, w którym wystêpuje zagro¿enie powodzi¹ w przypadku wyst¹pienia tzw. wody stuletniej, obowi¹zuj¹ ograniczenia zgodnie z Prawem
Wodnym, a wszelkie dzia³ania inwestycyjne zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu lub realizacj¹
sieci uzbrojenia technicznego wymagaj¹ uzyskania
odstêpstwa od prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego; uzgodnienia z Powiatowym i Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej i w³aciwym
terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, do
obowi¹zków inwestora nale¿y wykonanie zabezpieczeñ pomieszczeñ na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych
w tym obszarze przed ha³asem i ewentualnymi innymi uci¹¿liwociami
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane. Nie dopuszcza
siê sytuowania obiektów mog¹cych powodowaæ
zanieczyszczenie wód lub gleby
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 60%
pow. dzia³ki budowlanej
STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie powodzi¹ i infiltracj¹ wód gruntowych
 oddzia³ywanie ha³asu i zanieczyszczeñ powietrza
od drogi krajowej nr 1
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
nie dotyczy

1. Nr karty terenu 06
Symbol terenu ZR
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje g³ówne: tereny us³ug rekreacji (typu: sport,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.
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5.

6.
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rozrywka; gastronomia, hotelarstwo) i zieleni rekreacyjnej z mo¿liwoci¹ adaptacji istniej¹cych ogrodów dzia³kowych posiadaj¹cych uregulowany status prawny
ogrodów sta³ych
Funkcje towarzysz¹ce: parkingi oraz urz¹dzenia i sieci
infrastruktury technicznej
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE (ZAKAZANE)
pozosta³e
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 zakaz wprowadzania nowych obiektów kubaturowych w obrêbie strefy ochronnej o szer. 50 m od
stopy wa³ów przeciwpowodziowych
 na pozosta³ym obszarze:
 w obrêbie ogrodów dzia³kowych o uregulowanym
statusie prawnym ogrodów sta³ych dopuszcza siê
sytuowanie indywidualnych altanek i parterowych
obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy
maks. 25 m2
 dopuszcza siê sytuowanie obiektów us³ugowych zw.
z funkcj¹ rekreacyjn¹ przy zachowaniu poni¿szych
warunków:
 maks. wysokoæ zabudowy mierzona od poziomu
terenu do szczytu kalenicy: 10,0 m
 maks. intensywnoæ zabudowy na wydzielonej dzia³ce budowlanej  0,3
 nachylenie po³aci dachowej: min. 35o, maks. 50o; w
przypadku dachów mansardowych  60o
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
terenu
 odleg³oæ proj. obiektu od krawê¿nika ulicy 46 KD 
min. 8,0 m
 niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie dzia³ek nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
 nie dopuszcza siê wydzielania pojedynczych ogródków dzia³kowych jako stanowi¹cych odrêbne nieruchomoci
 wydzielanie ewentualnych dzia³ek budowlanych
wraz z niezbêdnymi dojazdami-na postawie projektu podzia³u obejmuj¹cego ca³y obszar w liniach rozgraniczaj¹cych
 min. powierzchnia wydzielonej dzia³ki budowlanej 
800 m2
 min. szerokoæ wydzielanego geodezyjnie dojazdu
wewnêtrznego  8,0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej
46 KD
 dla us³ug usytuowanych na wydzielonych dzia³kach
obligatoryjne zapewnienie miejsc parkingowych w
obrêbie terenu, do którego inwestor posiada tytu³
prawny  wg wskanika 1mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 obligatoryjne udostêpnienie przejazdu i przejcia dla
s³u¿b zajmuj¹cych siê eksploatacj¹ i konserwacj¹
wa³ów i rzeki Raduni
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie: w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
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elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia, gaz: z sieci gazowej lub gaz
bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: utylizacja na terenie do którego inwestor ma tytu³ prawny, z utwardzonych powierzchni dojazdów i miejsc postojowych
dla samochodów  wymagane uprzednie podczyszczenie w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
ograniczenia gabarytów zabudowy  jak w punkcie 5
9. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona pasa terenu (strefa ochronna) o szer. 50
m od stopy wa³u przeciwpowodziowego  zgodnie z Prawem Wodnym  w szczególnoci obowi¹zuje zakaz zabudowy, kopania rowów, studni, sadzawek, wbijania s³upów, sadzenia drzew i krzewów oraz innych dzia³añ, które mog³yby wp³yn¹æ
na zmniejszenie technicznej odpornoci wa³ów
podczas sp³ywu wód
 ewentualne dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu w obrêbie w/w pasa terenu wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od prawa wodnego
pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnienia Powiatowym i Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej
i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane; zakaz sytuowania us³ug mog¹cych powodowaæ zanieczyszczenia
wód i gleby
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny,, do
obowi¹zków inwestora nale¿y wykonanie zabezpieczeñ pomieszczeñ na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych
w tym obszarze przed ha³asem i ewentualnymi innymi i uci¹¿liwociami
 ochrona istniej¹cych rowów i urz¹dzeñ melioracyjnych, wszelkie prace pielêgnacyjne i modernizacyjne z nimi zwi¹zane  wymagaj¹ uzgodnienia z
w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 warunki posadowienia obiektów wymagaj¹ ustalenia na podstawie badañ geotechnicznych gruntu
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 60%
pow. dzia³ki
10. STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie infiltracj¹ wód gruntowych i powo-
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dzi¹ w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. INNE ZAPISY
nie dotyczy
1. Nr karty terenu 07
Symbol terenu ZR
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje g³ówne: tereny us³ug rekreacji (typu: sport,
rozrywka; gastronomia, hotelarstwo) i zieleni rekreacyjnej z mo¿liwoci¹ adaptacji istniej¹cych ogrodów dzia³kowych posiadaj¹cych uregulowany status prawny
ogrodów sta³ych
Funkcje towarzysz¹ce: parkingi; urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE (ZAKAZANE)
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 zakaz wprowadzania nowych obiektów kubaturowych w obrêbie pasa o szer. 50 m od stopy wa³ów
przeciwpowodziowych
 na pozosta³ym obszarze:
 odleg³oæ nowo projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cej drogi 43KL  min. 8,0 m
 w obrêbie ogrodów dzia³kowych o uregulowanym
statusie prawnym ogrodów sta³ych dopuszcza siê
sytuowanie indywidualnych altanek i parterowych
obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy
maks. 25 m2
 dopuszcza siê sytuowanie obiektów us³ugowych zw.
z funkcj¹ rekreacyjn¹ przy zachowaniu poni¿szych
warunków:
 maks. wysokoæ zabudowy mierzona od poziomu
terenu do szczytu kalenicy: 10,0 m
 maks. intensywnoæ zabudowy na wydzielonej dzia³ce budowlanej  0,3
 nachylenie po³aci dachowej: min. 35o, maks. 50o; w
przypadku dachów mansardowych  60o
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
terenu;
 odleg³oæ proj. obiektu od krawê¿nika ulicy 43 KL 
min. 10,0 m
 niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie dzia³ek budowlanych nale¿y zagospodarowaæ w formie
zieleni urz¹dzonej
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
nie dopuszcza siê wydzielania pojedynczych ogródków
dzia³kowych jako stanowi¹cych odrêbne nieruchomoci
min. powierzchnia wydzielonej dzia³ki budowlanej 
800 m2
min szerokoæ wydzielanego geodezyjnie dojazdu wewnêtrznego  8,0 m
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 obs³uga komunikacyjna terenu  z przyleg³ej drogi
lokalnej 43KL
 organizacja niezbêdnych dojazdów oraz miejsc do
parkowania w obrêbie obszaru  w zale¿noci od
potrzeb
 dla us³ug usytuowanych na wydzielonych dzia³kach
obligatoryjne zapewnienie miejsc parkingowych w
obrêbie terenu, do którego inwestor posiada tytu³
prawny  wg wskanika 1mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 obligatoryjne udostêpnienie przejazdu i przejcia
dla s³u¿b nadzoruj¹cych funkcjonowanie wa³ów i
rzeki Raduni
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie: w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: utylizacja na terenie do którego inwestor ma tytu³ prawny, z utwardzonych powierzchni dojazdów i miejsc postojowych
dla samochodów wymagane uprzednie podczyszczenie w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 ograniczenia gabarytów zabudowy jak w pk-cie 5
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku
planu: obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (jak zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe, drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim wojew. konserwatorem Zabytków i Muzeum Archeologicznym w
Gdañsku, inwestowanie na tym terenie musi byæ
poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych
planowanymi inwestycjami
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona pasa terenu (strefa ochronna) o szer. 50m
od stopy wa³u przeciwpowodziowego  zgodnie z
Prawem wodnym  w szczególnoci obowi¹zuje
zakaz zabudowy, kopania rowów, studni, sadzawek,
wbijania s³upów, sadzenia drzew i krzewów oraz
innych dzia³añ, które mog³yby wp³yn¹æ na zmniejszenie technicznej odpornoci wa³ów podczas sp³ywu wód; ewentualne dzia³ania inwestycyjne i zw. z
zagospodarowaniem terenu w obrêbie w/w pasa
terenu wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od prawa
wodnego, pozwolenia wodno-prawnego; uzgodnienia z Powiatowym i Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej i w³aciwym terenowo zarz¹dem
melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 warunki posadowienia obiektów wymagaj¹ ustalenia na podstawie badañ geotechnicznych gruntu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 ochrona istniej¹cych rowów i urz¹dzeñ melioracyjnych, wszelkie prace pielêgnacyjne i modernizacyjne z nimi zwi¹zane  wymagaj¹ uzgodnienia z
w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny,, do
obowi¹zków inwestora nale¿y wykonanie zabezpieczeñ pomieszczeñ na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych
w tym obszarze przed ha³asem i ewentualnymi innymi uci¹¿liwociami
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane. zakaz sytuowania us³ug mog¹cych powodowaæ zanieczyszczenia
wód i gleby
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 60%
pow. dzia³ki
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski oraz w zasiêgu
oddzia³ywania ha³asu od przebiegaj¹cej w s¹siedztwie linii kolejowej
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie infiltracj¹ wód gruntowych i powodzi¹ w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych
12. STAWKA PROCENTOWA
0%
13. INNE ZAPISY
 w strefie ograniczeñ wzd³u¿ terenów kolejowych
(ozn. na rysunku planu) obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr
151, poz. 987 z pón. zm.) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20
maja 2000 r. poz. 987 z pón. zm. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 47, poz. 476, Dz. U. z 2000 r. Nr 52, poz. 627) w
sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w sasiedztwie lini kolejowych wykonywania
robót ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych
i pasów p/po¿arowych; wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê
1. Nr karty terenu 07a
Symbol terenu ZR
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje g³ówne: tereny zieleni rekreacyjnej z mo¿liwoci¹ adaptacji istniej¹cych ogrodów dzia³kowych posiadaj¹cych uregulowany status prawny ogrodów sta³ych

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Poz. 1466

Funkcje towarzysz¹ce: urz¹dzenia i sieci infrastruktury
technicznej niezbêdne dla obs³ugi funkcji wym. powy¿ej
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE (ZAKAZANE)
pozosta³e
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO ADAPTACJI
nie dotyczy
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 zakaz wprowadzania nowych obiektów kubaturowych o sta³ym charakterze
 w obrêbie ogrodów dzia³kowych o uregulowanym
statusie prawnym ogrodów sta³ych dopuszcza siê
sytuowanie indywidualnych altanek i parterowych
obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy
maks. 25 m2
ZASADY PARCELACJI TERENU
nie dopuszcza siê wydzielania pojedynczych ogródków
dzia³kowych jako stanowi¹cych odrêbne nieruchomoci
min. szerokoæ wydzielanego geodezyjnie dojazdu wewnêtrznego  8,0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z drogi lokalnej 43
KL dojazdowej 52 KD
 organizacja niezbêdnych dojazdów oraz miejsc do
parkowania w obrêbie obszaru  w zale¿noci od
potrzeb
 dla us³ug usytuowanych na wydzielonych dzia³kach
obligatoryjne zapewnienie miejsc parkingowych w
obrêbie terenu, do którego inwestor posiada tytu³
prawny  wg wskanika 1mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
 obligatoryjne udostêpnienie przejazdu i przejcia dla
s³u¿b nadzoruj¹cych funkcjonowanie wa³ów i rzeki
Raduni
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub
redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: utylizacja na terenie
do którego inwestor ma tytu³ prawny, z utwardzonych
powierzchni dojazdów i miejsc postojowych dla samochodów wymagane uprzednie podczyszczenie w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem: na
koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu: obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów
(jak zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe, drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami

Poz. 1466

10.

11.

12.
13.
14.

 3211 

ziemnymi) z Pomorskim wojew. konserwatorem Zabytków i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku
 inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji
obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 ochrona pasa terenu (strefa ochronna) o szer. 50 m
od stopy wa³u przeciwpowodziowego  zgodnie z
Prawem wodnym  w szczególnoci obowi¹zuje
zakaz zabudowy, kopania rowów, studni, sadzawek,
wbijania s³upów, sadzenia drzew i krzewów oraz
innych dzia³añ, które mog³yby wp³yn¹æ na zmniejszenie technicznej odpornoci wa³ów podczas sp³ywu wód
 ewentualne dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu w obrêbie w/w pasa terenu wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego; uzgodnienia z
Powiatowym i Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki
Wodnej i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 ochrona istniej¹cych rowów i urz¹dzeñ melioracyjnych, wszelkie prace pielêgnacyjne i modernizacyjne z nimi zwi¹zane  wymagaj¹ uzgodnienia z
w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 60%
pow. obszaru
STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie infiltracj¹ wód gruntowych i powodzi¹ w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
nie dotyczy

1. Nr karty terenu 08
Symbol terenu ZR
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje g³ówne: tereny us³ug rekreacji (typu: sport,
rozrywka; gastronomia, hotelarstwo,) i zieleni rekreacyjnej z mo¿liwoci¹ adaptacji istniej¹cych ogrodów
dzia³kowych posiadaj¹cych uregulowany status prawny ogrodów sta³ych
Funkcje towarzysz¹ce: parkingi oraz urz¹dzenia i sieci
infrastruktury technicznej niezbêdne dla obs³ugi funkcji wymienionych powy¿ej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE (ZAKAZANE)
pozosta³e

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 w obrêbie ogrodów dzia³kowych o uregulowanym
statusie prawnym ogrodów sta³ych dopuszcza siê
sytuowanie indywidualnych altanek i parterowych
obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy
maks. 25 m2
 dopuszcza siê sytuowanie obiektów us³ugowych zw.
z funkcj¹ rekreacyjn¹ przy zachowaniu poni¿szych
warunków:
 maks. wysokoæ zabudowy mierzona od poziomu
terenu do szczytu kalenicy: 10,0 m
 maks. intensywnoæ zabudowy na wydzielonej dzia³ce budowlanej  0,3
 nachylenie po³aci dachowej: min. 35o, maks. 50o; w
przypadku dachów mansardowych  60o
 poziom posadzki us³ugowego parteru w bud. projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu przyleg³ego terenu;
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, kamieñ, licówka, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin z PVC i blach
 odleg³oæ nowo projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cej drogi 43KL  min. 8,0 m
 zakaz zabudowy w obrêbie strefy ograniczeñ szer.
20 m wzd³u¿ terenów kolejowych
 niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie dzia³ek budowlanych nale¿y zagospodarowaæ w formie
zieleni urz¹dzonej
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 nie dopuszcza siê wydzielania pojedynczych ogródków dzia³kowych jako stanowi¹cych odrêbne nieruchomoci
 min. powierzchnia wydzielonej dzia³ki budowlanej 
800 m2
 min. szerokoæ wydzielanego geodezyjnie dojazdu
wewnêtrznego  8,0 m
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z drogi lokalnej 43.
KL
 dla us³ug usytuowanych na wydzielonych dzia³kach
obligatoryjne zapewnienie miejsc parkingowych w
obrêbie terenu, do którego inwestor posiada tytu³
prawny  wg wskanika 1mp/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie: w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub
redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: utylizacja na terenie
do którego inwestor ma tytu³ prawny, z utwardzonych
powierzchni dojazdów i miejsc postojowych dla samochodów wymagane uprzednie podczyszczenie w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych rowów melioracyjnych, ochrona, modernizacja i pielêgnacja
sytemu melioracyjnego  w uzgodnieniu z w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ
wodnych
 warunki posadowienia obiektów wymagaj¹ ustalenia na podstawie badañ geotechnicznych gruntu
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, do
obowi¹zków inwestora nale¿y wykonanie zabezpieczeñ pomieszczeñ na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych
w tym obszarze przed ha³asem i ewentualnymi innymi uci¹¿liwociami
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane; zakaz sytuowania us³ug mog¹cych powodowaæ zanieczyszczenia
wód i gleby
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 60%
pow. dzia³ki budowlanej
STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski oraz w zasiêgu
oddzia³ywania uci¹¿liwoci od przebiegaj¹cej w s¹siedztwie linii kolejowej
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie powodzi¹ w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
 w strefie ograniczeñ wzd³u¿ terenów kolejowych
(ozn. na rysunku planu) obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr
151, poz. 987 z pón. zm.) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20
maja 2000 r. poz. 987 z pón. zm. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 47, poz. 476, Dz. U. z 2000 r. Nr 52, poz. 627) w
sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w s¹siedztwie linii kolejowych wykonywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych; wszelkie dzia³ania
inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku na etapie
projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na
budowê
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1. Nr karty terenu 09a
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo; sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych
budynkach.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej o sta³ym charakterze
 dopuszczalna adaptacja mieszkañ istniej¹cych; w
obiektach nowych oraz istniej¹cych poddawanych
modernizacji i zmianie funkcji wyklucza siê sytuowanie mieszkañ w parterach budynków
 zabudowa zwarta, z mo¿liwoci¹ realizacji zabudowy przylegaj¹cej do granicy dzia³ki budowlanej
 wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: maks. 10,0 m
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,75;  procent zabudowy terenu maks. 60% pow obszaru
 zakaz sytuowania nowych mieszkañ w parterach budynków
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
przyleg³ego chodnika
 pochylenie po³aci dachowej min. 35o maks. 50o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o kalenica dachu powinna byæ równoleg³a do przyleg³ej
ulicy/ci¹gu pieszego
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
min. szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony ulicy/ci¹gu pieszego o publicznym charakterze  12,0 m
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7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ci¹gów pieszojezdnych 55 KX i 56 KX
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci
od potrzeb, z wykorzystaniem parkingu 36 KP
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej.
Ochronie konserwatorskiej podlegaj¹ budynki: ul.
Krótka 6  obiekt wpisany do rejestru zabytków woj.
pomorskiego (dec. Nr 490 z dnia 30.05.1972), ul. Krótka 4  obiekt o wysokich wartociach kulturowych,
(obowi¹zuje zachowanie bry³y, kompozycji elewacji z
detalem, drewnianej stolarki i u¿ycie tradycyjnych
materia³ów); oraz wydzielenia historycznych ulic i placów.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje, adaptacje i remonty obiektów (rozbiórki, zmiany elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu,)
umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Ochrona istniej¹cego historycznego drzewostanu w
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. W strefie ochronnej pomnika przyrody obowi¹zuj¹ przepisy rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego Nr
3/91 z dnia 25 lutego 1991 r. w sprawie uznania za
pomniki przyrody niektórych drzew i g³azów (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 7/91) m.in. zakaz wznoszenia nowych
budynków, budowli i urz¹dzeñ.
Dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed ha³asem i wibracjami.
Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie
mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do
którego inwestor ma tytu³ prawny, do obowi¹zków
inwestora nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w budynkach adaptowanych i nowoprojektowanych po³o¿onych na tym
obszarze w techniczne rodki ochrony przed ha³asem
i innymi uci¹¿liwociami.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Powierzchnia czynna biologicznie tj. niezabudowana
i nieutwardzona powinna stanowiæ min. 10% pow.
obszaru.
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z pobliskich ulic Chopina, Grunwaldzkiej,
oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
13. STAWKA PROCENTOWA
0%
1. Nr karty terenu 09b
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo; sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych
budynkach
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej o sta³ym charakterze
 dopuszczalna adaptacja mieszkañ istniej¹cych; w
obiektach nowych oraz istniej¹cych poddawanych
modernizacji i zmianie funkcji wyklucza siê sytuowanie mieszkañ w parterach budynków
 mo¿liwoæ realizacji zabudowy przylegaj¹cej do granicy dzia³ki budowlanej
 wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu maks. 9,0 m
 intensywnoæ zabudowy maks. 1,1
 procent zabudowy terenu maks. 55% pow. terenu
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
przyleg³ego chodnika
 pochylenie po³aci dachowej min. 35o maks. 45o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 usytuowanie obligatoryjnych akcentów architektonicznych w bryle budynków  wg rys. planu
 linie zabudowy  wg rysunku planu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ
materia³y o wysokich walorach estetycznych (np.
wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z
PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
 min. szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony ulicy  12,0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ci¹gów pieszojezdnych 54 KX i 55 KX i 56 KX
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci
od potrzeb, z wykorzystaniem parkingu 36 KP
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNE
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej.
Budynki: ul. Krótka 8, 10, 12  obiekty o wysokich
wartociach kulturowych, obowi¹zuje zachowanie
bry³y, kompozycji elewacji z detalem, drewnianej stolarki i u¿ycie tradycyjnych materia³ów
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje, adaptacje i remonty obiektów, zmiany
elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu, umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Ochrona istniej¹cych drzew w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
Dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed ha³asem i wibracjami.
Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie
mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do
którego inwestor ma tytu³ prawny, do obowi¹zków
inwestora nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przezna-
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czonych na sta³y pobyt ludzi w budynkach adaptowanych i nowoprojektowanych po³o¿onych na tym
obszarze w techniczne rodki ochrony przed ha³asem
i innymi uci¹¿liwociami.
Powierzchnia czynna biologicznie tj. niezabudowana
i nieutwardzona powinna stanowiæ min. 10% pow.
obszaru
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z pobliskich ulic Chopina, Grunwaldzkiej,
oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
13. STAWKA PROCENTOWA
0%
1. Nr karty terenu 09c
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo; sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych
budynkach.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej o sta³ym charakterze
 mo¿liwa adaptacja mieszkañ istniej¹cych; w obiektach nowych oraz istniej¹cych poddawanych modernizacji i zmianie funkcji wyklucza siê sytuowanie
nowych mieszkañ w parterach budynków
 mo¿liwoæ realizacji zabudowy przylegaj¹cej do granicy dzia³ki budowlanej
 wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu maks. 9,0 m
 intensywnoæ zabudowy maks. 1,1; procent zabudowy terenu maks. 55% powierzchni terenu
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
przyleg³ego chodnika
 pochylenie po³aci dachowej min. 35o maks. 45o, w

Poz. 1466

6.
7.

8.

9.

 3215 

przypadku dachów mansardowych maks. 60o kalenica równoleg³a do przyleg³ej ulicy/ci¹gu pieszego
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
min. szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony ulicy ci¹gu pieszego o charakterze publicznym  12,0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Krótkiej i ci¹gu pieszo-jezdnego 54.KX
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci od
potrzeb, z wykorzystaniem parkingu 36 KP
 obligatoryjna organizacja wewnêtrznego przejazdu/
przejcia  wg rysunku planu
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub
redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów
sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów i
miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji
deszczowej, po podczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem: na
koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej.
Budynek przy ul. Krótkiej 14  obiekt o wysokich wartociach kulturowych  obowi¹zuje zachowanie bry³y,
kompozycji elewacji z detalem, drewnianej stolarki i
u¿ycie tradycyjnych materia³ów.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje, adaptacje i remonty obiektów, zmiany
elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu, umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
W obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu: obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (jak
zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe,
drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi)
z Pomorskim wojew. konserwatorem Zabytków i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku; inwestowanie na
tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem do-
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

kumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed ha³asem i wibracjami.
Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie
mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do
którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia
przeznaczone na sta³y pobyt ludzi po³o¿one na tym
obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed ha³asem i tymi uci¹¿liwociami.
Powierzchnia czynna biologicznie tj. niezabudowana
i nieutwardzona powinna stanowiæ min. 10% pow.
obszaru.
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z pobliskich ulic Chopina, Grunwaldzkiej,
oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%

1. Nr karty terenu 09d
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo oraz sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cego budynku o sta³ym charakterze
 dopuszczalna adaptacja mieszkañ istniej¹cych; w
obiektach nowych oraz istniej¹cych poddawanych
modernizacji i zmianie funkcji wyklucza siê sytuowanie nowych mieszkañ w parterach budynków
 mo¿liwoæ realizacji zabudowy przylegaj¹cej do pó³nocnej i po³udniowej granicy dzia³ki budowlanej
 wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu maks. 14,0 m
 procent zabudowy terenu maks. 50% powierzchni
terenu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 zakaz sytuowania nowych mieszkañ w parterach
budynków
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
przyleg³ego chodnika
 pochylenie po³aci dachowej min. 35o maks. 45o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o kalenica dachu równoleg³a do przyleg³ej ulicy
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ
materia³y o wysokich walorach estetycznych (np.
wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno,
dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z
PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
adaptacja istniej¹cego podzia³u
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Obroñców
Poczty Polskiej 42KL i ci¹gu pieszo-jezdnego 55KX;
zakaz organizacji wjazdów od ul. Chopina
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci
od potrzeb, z wykorzystaniem parkingu 36 KP
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej;
wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje adaptacje i remonty obiektów zmiany
elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu, umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Ochrona istniej¹cych drzew w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Pomnik przyrody ozn. na rysunku planu podlega ochronie; w strefie
ochronnej pomnika przyrody obowi¹zuj¹ przepisy
rozporz¹dzenia Woj. Gdañskiego Nr 3/91 z dnia 25

Poz. 1466

lutego 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
niektórych drzew i g³azów (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 7/91)
m.in. zakaz wznoszenia nowych budynków, budowli
i urz¹dzeñ.
Dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed ha³asem i wibracjami.
Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie
mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do
którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia
przeznaczone na sta³y pobyt ludzi po³o¿one na tym
obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed ha³asem i tymi uci¹¿liwociami.
Powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i
niezabudowana powinna stanowiæ min. 10% pow. obszaru.
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z pobliskich ulic Chopina, Grunwaldzkiej,
oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
12. STAWKA PROCENTOWA
0%
13. INNE ZAPISY
Wprowadzanie nowych elementów zagospodarowania mog¹cych mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na
ul Chopina wymaga uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg
Wojewódzkich w Gdañsku na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 09e
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo oraz sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 wyklucza siê sytuowanie mieszkañ w parterach budynków
 wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu maks. 12,0 m
 mo¿liwoæ realizacji zabudowy przylegaj¹cej do granicy dzia³ki budowlanej
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 intensywnoæ zabudowy min 0,75, maks. 1,5
 procent zabudowy terenu maks. 60% powierzchni
terenu
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
przyleg³ego chodnika
 pochylenie po³aci dachowej min. 35o maks. 45o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o kalenica dachu równoleg³a do ul Obroñców Poczty
Polskiej
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ
materia³y o wysokich walorach estetycznych (np.
wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno,
dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z
PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
adaptacja istniej¹cych podzia³ów, z mo¿liwoci¹ scalania
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Obroñców
Poczty Polskiej 42 KL i ci¹gu pieszo-jezdnego 55
KX
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci
od potrzeb, z wykorzystaniem parkingu 36 KP
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje, adaptacje i remonty obiektów zmiany elewacji,
witryn, stolarki pokrycia dachu, umieszczanie szyldów
i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 ochrona istniej¹cych drzew w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt

11.

12.

13.
14.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi
po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one
w techniczne rodki ochrony przed ha³asem i tymi
uci¹¿liwociami
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 10%
pow. obszaru
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z pobliskich ulic Chopina, Grunwaldzkiej,
oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
Zagospodarowanie terenu powinno byæ przeprowadzone na podstawie koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu obejmuj¹cej ca³y obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
nie dotyczy

1. Nr karty terenu 09f
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH:
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo oraz sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu maks. 12,0 m
 mo¿liwoæ realizacji zabudowy przylegaj¹cej do granicy dzia³ki budowlanej
 intensywnoæ zabudowy min. 0,75, maks. 1,5
 procent zabudowy terenu maks. 70% powierzchni
terenu
 pochylenie po³aci dachowej min. 35o maks. 45o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o kalenica dachu równoleg³a do przyleg³ych ulic
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Województwa Pomorskiego
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 zakaz sytuowania mieszkañ w parterach budynków
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
przyleg³ego chodnika
 usytuowanie obligatoryjnych akcentów architektonicznych w bryle budynków  wg rys. planu
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ
materia³y o wysokich walorach estetycznych (np.
wyprawy tynkarskie, licówka, drewno, dachówka)
zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
min. szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony ulicy/ci¹gu pieszego o charakterze publicznym  12,0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Obroñców
Poczty Polskiej 42 KL i ci¹gu pieszo-jezdnego 54KX
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci
od potrzeb, z wykorzystaniem parkingu 36 KP
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 zachowanie gabarytu zabudowy  jak w punkcie 5
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku
planu: obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (jak zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe, drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim wojew. konserwatorem Zabytków i Muzeum Archeologicznym w
Gdañsku; inwestowanie na tym terenie musi byæ
poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych
planowanymi inwestycjami
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugo-

11.

12.

13.
14.
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wej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi
po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one
w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 10%
pow. obszaru
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z pobliskich ulic Chopina, Grunwaldzkiej,
oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
zagospodarowanie terenu  na podstawie koncepcji
architektonicznej obejmuj¹cej ca³y obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
nie dotyczy

1. Nr karty terenu 09g
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo oraz sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu maks. 11,0 m
 mo¿liwoæ realizacji zabudowy przylegaj¹cej do granicy dzia³ki budowlanej
 intensywnoæ zabudowy min. 0,75, maks. 1,5
 procent zabudowy terenu maks. 85% powierzchni
obszaru
 pochylenie po³aci dachowej min. 35o maks. 45o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o kalenica dachu równoleg³a do przyleg³ych ulic
 usytuowanie obligatoryjnych akcentów architektonicznych w bryle budynków  wg rys. planu
 zakaz sytuowania nowych mieszkañ w parterach budynków
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 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
przyleg³ego chodnika
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ
materia³y o wysokich walorach estetycznych (np.
wyprawy tynkarskie, licówka, drewno, kamieñ dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z
PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
adaptacja istniej¹cej parcelacji
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Krótkiej i ci¹gu pieszo-jezdnego 54 KX
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci
od potrzeb, z wykorzystaniem parkingu 36 KP
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej;
wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje adaptacje i remonty budynków, zmiany elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu, umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na
etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
W obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu: obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów
(jak zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe, drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim wojew. konserwatorem Zabytków
i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku; inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA

11.

12.
13.
14.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Ochrona istniej¹cych drzew w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
Dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed ha³asem i wibracjami.
Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie
mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do
którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia
przeznaczone na sta³y pobyt ludzi po³o¿one na tym
obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed ha³asem i tymi uci¹¿liwociami.
Powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i
niezabudowana powinna stanowiæ min. 10% pow. obszaru.
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z pobliskich ulic Chopina, Grunwaldzkiej,
oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
nie dotyczy

1. Nr karty terenu 10
Symbol terenu U
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: : mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzona dzia³alnoci¹ us³ugow¹; sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cych budynków
 wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu maks. 12,0 m
 intensywnoæ zabudowy min. 0,75, maks. 1,5
 procent zabudowy terenu maks. 70%; pow. obszaru
 pochylenie po³aci dachowej min. 35o maks. 45o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o kalenica dachu równoleg³a do przyleg³ych ulic

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6.
7.

8.

9.

10.
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 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
przyleg³ego chodnika
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ
materia³y o wysokich walorach estetycznych (np.
wyprawy tynkarskie, licówka, drewno, dachówka)
zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
adaptacja parcelacji istniej¹cej
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ulicy 42 KL i ci¹gu pieszo-jezdnego 54 KX
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci
od potrzeb, z wykorzystaniem parkingu 36 KP
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej;
wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, realizacje, adaptacje i remonty obiektów, zmiany elewacji, witryn,
stolarki pokrycia dachu, umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz pozwolenia na budowê.
W obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu: obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów
(jak zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe, drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim wojew. konserwatorem Zabytków
i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku; inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed ha³asem i wibracjami.

11.

12.
13.
14.

Poz. 1466

Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie
mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do
którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia
przeznaczone na sta³y pobyt ludzi po³o¿one na tym
obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed ha³asem i tymi uci¹¿liwociami.
Powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i
niezabudowana powinna stanowiæ min.10% pow.
dzia³ki obszaru.
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z pobliskich ulic Chopina, Grunwaldzkiej,
oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
nie dotyczy

1. Nr karty terenu 11
Symbol terenu U
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: : mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzona dzia³alnoci¹ us³ugow¹; sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cych budynków
 wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu maks. 12,0 m
 intensywnoæ zabudowy min. 0,75, maks. 1,5
 procent zabudowy terenu maks. 70% powierzchni
obszaru
 pochylenie po³aci dachowej w bud. projektowanych
min. 30o maks. 45o, w przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin z PVC i blach
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 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
min. szerokoæ frontu dzia³ki od strony ulicy 12,0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Obroñców
Poczty Polskiej 42 KL
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci
od potrzeb, z mo¿liwoci¹ wykorzystania parkingu
36 KP
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNE
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
zachowanie gabarytu zabudowy  jak w punkcie 5
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi
po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one
w techniczne rodki ochrony przed ha³asem i tymi
uci¹¿liwociami
 obligatoryjna realizacja pasa zieleni izolacyjnej (zieleñ wysoka i niska)  wg rysunku planu
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 20%
pow. obszaru
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z pobliskich ulic Chopina, Grunwaldzkiej,
oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

14. INNE ZAPISY
nie dotyczy
1. Nr karty terenu 12
Symbol terenu UK,ZP
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Zespó³ sakralny kocio³a p. w. MBNP
Us³ugi kultu religijnego (koció³, kaplica) z mo¿liwoci¹ lokalizacji obiektów towarzysz¹cych zwi¹zanych z
funkcj¹ sakraln¹ (typu budynek mieszkalny, edukacyjno-kulturalny, sklep z dewocjonaliami, gara¿) wraz z
towarzysz¹c¹ zieleni¹ parkow¹ i infrastruktur¹ techniczn¹;: mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzona
dzia³alnoci¹
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Gara¿e i komórki gospodarcze o tymczasowym charakterze
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 obligatoryjna adaptacja istniej¹cych budynków o sta³ym charakterze (koció³, plebania)
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,2
 procent zabudowy terenu maks. 15% powierzchni
obszaru
 parametry ewentualnej zabudowy uzupe³niaj¹cej:
 mo¿liwoæ realizacji zabudowy przylegaj¹cej do pó³nocnej i wschodniej granicy obszaru
 maksymalna wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 9,0 m,
 liczba kondygnacji 1,5
 pochylenie po³aci dachowej w bud. projektowanych
min. 35o maks. 45o, w przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin z PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
zakaz parcelacji
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Obroñców
Poczty Polskiej 42 KL, zakaz organizacji wjazdów od
ul. Chopina
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci od
potrzeb, z mo¿liwoci¹ wykorzystania parkingu 36
KP
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub
redniego napiêcia
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Województwa Pomorskiego
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gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej.
Istniej¹cy budynek kocio³a p.w. MB nieustaj¹cej Pomocy  ul. Chopina 3 podlega ochronie konserwatorskiej jako postulowany do wpisu do ewidencji zabytków woj. pomorskiego.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, realizacje adaptacje i remonty obiektów objêtych ochron¹ (zmiany
elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu,) umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Ochrona i zachowanie istniej¹cych drzew  w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody;
Dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed ha³asem i wibracjami.
Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie
mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do
którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia
przeznaczone na sta³y pobyt ludzi po³o¿one na tym
obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i
niezabudowana powinna stanowiæ min. 50% pow. obszaru.
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z pobliskich ulic Chopina, Grunwaldzkiej,
oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Wprowadzanie nowych elementów zagospodarowania mog¹cych mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na
ul. Chopina wymaga uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg
Wojewódzkich w Gdañsku na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
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1. Nr karty terenu 13
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo, sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym nowe gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
 dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych
budynkach
 dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych gara¿y
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cego budynku
mieszkalno-us³ugowego ul. Chopina 5
 mo¿liwa adaptacja istniej¹cych mieszkañ, zakaz sytuowania nowych mieszkañ
 wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu maks. 10,0 m
 intensywnoæ zabudowy: maks. 0,5
 procent zabudowy terenu: maks. 30% powierzchni
terenu
 pochylenie po³aci dachowej min 35o maks. 50o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin z PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 min. powierzchnia nowo wydzielanej dzia³ki budowlanej: 800 m2
 min. szerokoæ wydzielonego geodezyjnie wewnêtrznego dojazdu i dojcia  5,0 m
 ewentualna parcelacja terenu powinna byæ przeprowadzona na podstawie projektu podzia³u geodezyjnego obejmuj¹cego ca³y obszar wydzielony
liniami rozgraniczaj¹cymi
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
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 obs³uga komunikacyjna terenu  jeden wjazd/wyjazd z ul. Chopina
 organizacja miejsc do parkowania w obrêbie obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
wg wska¿ników 1 mp/1 mieszkanie, 1 mp/100m2
pow. u¿. us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej;
wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, podzia³em geodezyjnym, realizacje nowych obiektów, adaptacje i
remonty obiektów objêtych ochron¹ (zmiany elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu, umieszczanie szyldów i reklam) wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie
wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê;
istniej¹cy budynek przy ul. Chopina 5 stanowi¹cy fragment zabytkowego zespo³u cukrowni Pruszcz podlega ochronie  wpisany do rejestru zabytków woj.
pomorskiego (dec. 1102 z dnia 5 wrzenia 1992 r.).
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 ochrona istniej¹cych wartociowych drzew
 obligatoryjne urz¹dzenie pasa zieleni izolacyjnej
(zieleñ wysoka i niska) wzd³u¿ ogrodzenia cukrowni  wg rys planu
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 30%
pow. dzia³ki budowlanej
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z ulicy Chopina, oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

12. STAWKA PROCENTOWA
0%
13. INNE ZAPISY
Wprowadzanie nowych elementów zagospodarowania mog¹cych mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na
ul Chopina wymaga uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg
Wojewódzkich w Gdañsku na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 14
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
komórki gospodarcze wolnostoj¹ce;
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych gara¿y
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej o sta³ym charakterze
 zakaz sytuowania nowych mieszkañ parterach budynków
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 12,0 m
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 0,5
 dopuszczalny procent zabudowy terenu maks. 50%
powierzchni obszaru
 pochylenie po³aci dachowej min 35o maks. 50o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i
blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
nie ustala siê
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  jeden wjazd/wyjazd
z ul. Chopina

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 organizacja miejsc do parkowania w obrêbie obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
wg wskaników 1 mp/1 mieszkanie, 1 mp/100 m2
pow. u¿. us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje adaptacje i remonty obiektów zmiany
elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu, umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 ochrona istniej¹cych wartociowych drzew
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej,
nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym
obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 25%
powierzchni obszaru
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z ulicy Chopina, oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Wprowadzanie nowych elementów zagospodarowania mog¹cych mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na
ul. Chopina wymaga uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg
Wojewódzkich w Gdañsku na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.

Poz. 1466

1. Nr karty terenu 15
Symbol terenu U
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 likwidacja istniej¹cych budynków oznaczonych na
rysunku planu, dopuszcza siê ich czasow¹ adaptacjê do czasu realizacji docelowego zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem w zapisie
planu
 mo¿liwoæ adaptacji i rozbudowy budynku na dzia³ce 61/1, z wkomponowaniem obiektu w zabudowê projektowan¹
 maksymalna wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 11,0 m
 zabudowa zwarta, z mo¿liwoci¹ realizacji budynków przylegaj¹cej do granicy dzia³ki budowlanej
 intensywnoæ zabudowy min. 1,3, maks. 2,1; procent zabudowy terenu min 65%, maks. 90%; pow.
obszaru
 pochylenie po³aci dachowej min 35o maks. 50o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60%
 akcent architektoniczny naro¿nika ulicy Grunwaldzkiej i Chopina w bryle budynku  wg rys. planu,
mo¿liwe jest w tym przypadku wypiêtrzenie naro¿nika o powierzchni rzutu nie przekraczaj¹cej 25%
powierzchni zabudowy do wysokoci 13,0 m
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
przyleg³ego chodnika
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ
materia³y o wysokich walorach estetycznych (np.
wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin z PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
parcelacja terenu w oparciu o projekt podzia³u obejmuj¹cy ca³y obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
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 obs³uga komunikacyjna terenu  dojazd z ci¹gu pieszo-jezdnego 54 KX
 nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ obs³ugi budynku na
dzia³ce na 61/1 od strony zaplecza (mo¿liwoæ dostawy towarów)
 zakaz organizacji wjazdów od ul. Grunwaldzkiej i
Chopina
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci
od potrzeb, z wykorzystaniem parkingu 36 KP
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia, gaz z sieci gazowej lub gaz
bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieciewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt inwestora w uzgodnieniu
z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, realizacje, adaptacje i remonty obiektów (zmiany elewacji, witryn,
stolarki pokrycia dachu,) umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Woj. Konserwatorem Zabytków i Woj. Konserwatorem Przyrody na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia
na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed ha³asem i wibracjami.
Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie
mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do
którego inwestor ma tytu³ prawny, do obowi¹zków
inwestora nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w budynkach adaptowanych i nowoprojektowanych po³o¿onych na tym
obszarze w techniczne rodki ochrony przed ha³asem
i innymi uci¹¿liwociami.
W strefie ochronnej pomnika przyrody obowi¹zuj¹
przepisy rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego Nr
3/91 z dnia 25 lutego 1991 r. w sprawie uznania za
pomniki przyrody niektórych drzew i g³azów (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 7/91) m.in. zakaz wznoszenia nowych
budynków, budowli i urz¹dzeñ.
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z pobliskich ulic Chopina, Grunwaldzkiej,
oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Ca³y obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi powinien byæ zagospodarowany na podstawie koncepcji architektonicznej obejmuj¹cej zabudowê i zagospodarowanie ca³ego obszaru, uwzglêdniaj¹cej ewentualne wkomponowanie i rozbudowê istniej¹cego
budynku na dzia³ce 61/1.
13. STAWKA PROCENTOWA
0%
14. INNE ZAPISY
 wprowadzanie nowych elementów zagospodarowania, mog¹cych mieæ wp³yw na organizacje ruchu na ul. Chopina i Grunwaldzkiej wymaga uzgodnienia z Generalna Dyrekcj¹ Dróg Publicznych oraz
Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê
 w przypadku sytuowania ewentualnych urz¹dzeñ
reklamowych wzd³u¿ ul. Chopina lub grunwaldzkiej nale¿y zachowaæ odleg³oæ min. 10 m od docelowego krawê¿nika jezdni
1. Nr karty terenu 16
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi  w szczególnoci handel
detaliczny, gastronomia, kultura, rzemios³o us³ugowe
nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i
zwi¹zanego obs³ug¹ samochodów), ma³e hurtownie o
wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych przewozów
zw. z handlem detalicznym, administracja, i inne us³ugi o charakterze analogicznym do w/w
Funkcje drugorzêdne  towarzysz¹ce mieszkalnictwo,
parkingi oraz sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cych budynków
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy
dachu/najwy¿szego punktu dachu p³askiego: 12,0 m
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 1,3
 dopuszczalny procent zabudowy terenu maks. 50%
powierzchni obszaru
 pochylenie po³aci dachowej maks. 45 o, w przypadku dachów mansardowych maks. 60o kalenica dachu równoleg³a do przyleg³ych ulic
 linie zabudowy  wg rysunku planu, mo¿liwoæ realizacji zabudowy przylegaj¹cej do wschodniej granicy obszaru
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin z PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Krótkiej i ulicy 42 KL; oraz terenu parkingu 36KP
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci
od potrzeb, z mo¿liwoci¹ wykorzystania parkingu
36 KP
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów
sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów i
miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 ograniczenie gabarytu zabudowy  jak w p-kcie 5
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku
planu: obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (jak zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe, drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim wojew. konserwatorem Zabytków i Muzeum Archeologicznym w
Gdañsku; inwestowanie na tym terenie musi byæ
poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych
planowanymi inwestycjami
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obligatoryjne urz¹dzenie pasa zieleni izolacyjnej
(zieleñ wysoka i niska) wzd³u¿ ogrodzenia cukrowni  wg rys planu
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 20%
pow. obszaru
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z cukrowni
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 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
13. STAWKA PROCENTOWA
0%
14. INNE ZAPISY
nie dotyczy
1. Nr karty terenu 17
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo; sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych
budynkach.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej o sta³ym charakterze
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 10,0 m
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 1,1
 dopuszczalny procent zabudowy terenu maks. 75%
powierzchni dzia³ki budowlanej
 dopuszczalna adaptacja mieszkañ istniej¹cych; w
obiektach nowych oraz istniej¹cych poddawanych
modernizacji i zmianie funkcji wyklucza siê sytuowanie nowych mieszkañ w parterach budynków
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
przyleg³ego chodnika
 pochylenie po³aci dachowej min. 35o maks. 45o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 zabudowa zwarta, mo¿liwoæ realizacji zabudowy
przylegaj¹cej do pó³nocnej i po³udniowej s¹siedniej
dzia³ki budowlanej
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i
blach
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 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
 zakaz stosowania wolnostoj¹cych urz¹dzeñ reklamowych
ZASADY PARCELACJI TERENU
 podzia³ geodezyjny terenu powinien odbyæ siê na
podstawie projektu podzia³u geodezyjnego obejmuj¹cego ca³y obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
 min. szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony ulicy  12,0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  dojazd z ul. Krótkiej i ci¹gu pieszo- jezdnego 56 KX
 obligatoryjna organizacja wewnêtrznego przejcia
pieszego  wg rysunku planu
 zakaz organizacji wjazdów/wyjazdów na posesje z
ul. Grunwaldzkiej
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci
od potrzeb, z wykorzystaniem parkingu 36 KP
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej.
Budynek ul. Grunwaldzka 11 podlega ochronie konserwatorskiej jako postulowany do wpisu do ewidencji zabytków woj. pomorskiego; budynki: Grunwaldzka 15 i 21  obiekty o wysokich wartociach kulturowych, dla których obowi¹zuje zachowanie bry³y, kompozycji elewacji z detalem, drewnianej stolarki i u¿ycie tradycyjnych materia³ów.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje nowych budynków, adaptacje i remonty obiektów (zmiany elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu,) umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹
uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
pozwolenia na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 ochrona istniej¹cego historycznego drzewostanu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, do
obowi¹zków inwestora nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w
budynkach adaptowanych i nowoprojektowanych
po³o¿onych na tym obszarze w techniczne rodki
ochrony przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 5%
pow. dzia³ki budowlanej
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z ul. Grunwaldzkiej, oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
12. STAWKA PROCENTOWA
0%
13. INNE ZAPISY
nie dotyczy
1. Nr karty terenu 18
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo; sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej o sta³ym charakterze
 obligatoryjna likwidacja istniej¹cych gara¿y
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 12,0 m
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 1,1
 dopuszczalny procent zabudowy terenu maks. 75%
powierzchni terenu
 zakaz sytuowania mieszkañ w parterach budynków
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
przyleg³ego chodnika

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 pochylenie po³aci dachowej min. 35o maks. 45o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 linie zabudowy  wg rysunku planu; dopuszcza siê
realizacjê zabudowy przylegaj¹cej do pó³nocnej i
po³udniowej granicy dzia³ki budowlanej
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ
materia³y o wysokich walorach estetycznych (np.
wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno,
dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z
PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
min. szerokoæ frontu nowo wydzielanej dzia³ki budowlanej od strony ulicy Krótkiej  12,0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  dojazd z ul. Krótkiej 40 KL i ci¹gu pieszo- jezdnego 56 KX
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci
od potrzeb, z wykorzystaniem parkingu 36 KP
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje adaptacje i remonty obiektów (zmiany
elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu,) umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed ha³asem i wibracjami.
Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie
mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do
którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.

11.

12.
13.
14.
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Powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i
niezabudowana powinna stanowiæ min. 5% pow. obszaru.
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z pobliskich z ul. Grunwaldzkiej, oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%;
INNE ZAPISY
nie dotyczy

1. Nr karty terenu 19
Symbol terenu U
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹, parkingi oraz
sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy o sta³ym charakterze z zakazem rozbudowy poza istniej¹ca kubaturê
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 12,0 m
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 0,5
 zakaz sytuowania mieszkañ w parterach budynków
 poziom posadzki us³ugowego parteru w budynkach
projektowanych maks. +0,45 m powy¿ej poziomu
przyleg³ego chodnika
 pochylenie po³aci dachowej min 35o maks. 50o
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin z PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
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6. ZASADY PARCELACJI TERENU
adaptacja istniej¹cego podzia³u z mo¿liwoci¹ scalenia
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Grunwaldzkiej
poprzez ci¹g pieszo-jezdny 57 KX
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej,
bezporednie s¹siedztwo kana³u Raduni- wpisanego
w rejestr zabytków województwa pomorskiego.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, adaptacje i remonty obiektów (zmiany elewacji, witryn, stolarki
pokrycia dachu,) umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz pozwolenia na budowê.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Ochrona istniej¹cych drzew w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody;
Dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed ha³asem i wibracjami.
Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie
mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do
którego inwestor ma tytu³ prawny, do obowi¹zków
inwestora nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w budynkach adaptowanych po³o¿onych na tym obszarze w techniczne
rodki ochrony przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami.
Powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i
niezabudowana powinna stanowiæ min. 20% pow. obszaru.
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z ul. Grunwaldzkiej
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

13. STAWKA PROCENTOWA
0%
14. INNE ZAPISY
Wprowadzanie nowych elementów zagospodarowania mog¹cych mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na
ul. Grunwaldzkiej wymaga uzgodnienia z Generaln¹
Dyrekcj¹ Dróg Publicznych w Gdañsku na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
W przypadku sytuowania ewentualnych urz¹dzeñ reklamowych wzd³u¿ drogi krajowej nr 1 ozn na rys.
planu 38 KG nale¿y zachowaæ odleg³oæ min. 10 m
od docelowego krawê¿nika jezdni.
1. Nr karty terenu 20
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi o charakterze ródmiejskim  w tym przede wszystkim: administracja publiczna i komercyjna, handel detaliczny, banki, us³ugi kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo³ecznej, gastronomii, rzemios³o us³ugowe nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i zwi¹zanego obs³ug¹
samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów
nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o charakterze analogicznym do
w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo; sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
Dopuszcza siê czasow¹ adaptacjê istniej¹cych obiektów gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do
czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych
budynkach.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy o sta³ym charakterze, z zakazem rozbudowy poza istniej¹ca kubaturê
 zakaz sytuowania nowych mieszkañ w parterach budynków
 pochylenie po³aci dachowej min 35o maks. 50 o
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin z PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
 zakaz sytuowania wolnostoj¹cych urz¹dzeñ reklamowych
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
min. szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej  10,0 m
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
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obs³uga komunikacyjna terenu  z ci¹gu pieszo-jezdnego 57KX i z ul. Grunwaldzkiej (adaptacja jednego
istniej¹cego wjazdu/wyjazdu)
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej,
bezporednie s¹siedztwo kana³u Raduni- wpisanego
w rejestr zabytków województwa pomorskiego.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, adaptacje i remonty obiektów objêtych ochron¹
(zmiany elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu,)
umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Ochrona istniej¹cych drzew w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody;
Dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed ha³asem i wibracjami.
Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie
mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do
którego inwestor ma tytu³ prawny, do obowi¹zków
inwestora nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w budynkach adaptowanych i nowoprojektowanych po³o¿onych na tym
obszarze w techniczne rodki ochrony przed ha³asem
i innymi uci¹¿liwociami.
Powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i
niezabudowana powinna stanowiæ min. 10% pow. obszaru.
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z ul. Grunwaldzkiej
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY

Poz. 1466

Wprowadzanie nowych elementów zagospodarowania i parcelacji terenu mog¹cych mieæ wp³yw na organizacje ruchu na ulicy Grunwaldzkiej wymaga uzgodnienia z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Publicznych w Gdañsku na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na
budowê.
1. Nr karty terenu 21
Symbol terenu U
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH:
Funkcje preferowane: us³ugi  w szczególnoci handel
detaliczny, gastronomia, kultura, rzemios³o us³ugowe
nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i
zwi¹zanego obs³ug¹ samochodów), ma³e hurtownie o
wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych przewozów
zw. z handlem detalicznym, administracja, i inne us³ugi o charakterze analogicznym do w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzona dzia³alnoci¹ us³ugow¹; sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwoæ adaptacji i rozbudowy istniej¹cych budynków us³ugowych
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu/najwy¿szego punktu dachu p³askiego: 10,
0m
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 1,0
 dopuszczalny procent zabudowy terenu maks. 60%
pow. dzia³ki budowlanej
 w przypadku modernizacji istn. budynków lub realizacji nowych budynków pochylenie po³aci dachowej  min. 35o maks. 50o, w przypadku dachów mansardowych maks. 60o kalenica równoleg³a do ul.
Krótkiej
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w przypadku rozbudowy budynku lub realizacji nowej zabudowy na dzia³ce nr 47/12 obligatoryjna realizacja akcentu architektonicznego w bryle budynku  wg rys. planu, mo¿liwe jest w tym przypadku
wypiêtrzenie budynku o powierzchni rzutu nie przekraczaj¹cej 25% powierzchni zabudowy do wysokoci 12,0
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i
blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie komponowanej zieleni urz¹dzonej
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6. ZASADY PARCELACJI TERENU
dwie dzia³ki budowlane
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Krótkiej i
Gdyñskiej
 organizacja miejsc do parkowania  w zale¿noci
od potrzeb, z wykorzystaniem parkingu 36 KP
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
ograniczenie gabarytu zabudowy  jak w p-kcie 5
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych
z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e
wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
 ochrona istniej¹cych wartociowych drzew
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min.10%
pow. dzia³ki budowlanej
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z ul. Grunwaldzkiej, oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
13. STAWKA PROCENTOWA
0%
14. INNE ZAPISY
nie dotyczy
1. Nr karty terenu 22
Symbol terenu U
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi  w szczególnoci handel
detaliczny, gastronomia, kultura, rzemios³o us³ugowe
nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a zwi¹zanego obs³ug¹ samochodów), ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem
detalicznym, administracja, i inne us³ugi o charakterze
analogicznym do w/w

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Funkcje towarzysz¹ce  sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
ewentualna adaptacja istniej¹cych zak³adów miêsnych
 wg pkt 10
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwoæ adaptacji i rozbudowy istniej¹cych budynków us³ugowych
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 12,0 m
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 0,9
 dopuszczalny procent zabudowy terenu maks. 45%
dzia³ki budowlanej
 w przypadku realizacji nowej zabudowy lub przebudowy istniej¹cych obiektów  pochylenie po³aci dachowej min. 30o, maks. 50o, w przypadku dachów
mansardowych maks. 60o kalenica dachu równoleg³a do przyleg³ych ulic
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i
blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie komponowanej zieleni urz¹dzonej
 zakaz stosowania wolnostoj¹cych urz¹dzeñ reklamowych od strony drogi krajowej nr 1 ozn. 38KG
ZASADY PARCELACJI TERENU
 adaptacja istniej¹cego wydzielenia (jedna dzia³ka),
lub mo¿liwoæ podzia³u na maks. 5 dzia³ek budowlanych z ewentualnymi z niezbêdnymi dojazdami wewnêtrznymi, na podstawie koncepcji podzia³u geodezyjnego obejmuj¹cego ca³y obszar
 szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony ulicy/placu o publicznym charakterze  min. 15,0 m
 szer. wydzielonych dojazdów wewnêtrznych  min.
8,0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Krótkiej i Gdyñskiej; oraz proj. Ulicy 49 KD i ci¹gu pieszo-jezdnego
56 KX
 zakaz organizacji wjazdów/wyjazdów od strony drogi
krajowej nr 1 ozn. na rys. planu 38 KG
 obligatoryjna realizacja miejsc parkingowych w obrêbie terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny wg wskanika 1 mp/100 m pow. u¿. us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub
redniego napiêcia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9.

10.

11.

12.
13.
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gaz z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje, adaptacje i remonty obiektów (zmiany
elewacji, witryn, stolarki pokrycia dachu,) umieszczanie szyldów i reklam wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 ochrona istniej¹cych drzew w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 istniej¹ca funkcja (zak³ady miêsne) powinna zostaæ
zlikwidowana, jej ewentualne zachowanie mo¿liwe
jedynie pod warunkiem modernizacji zak³adu w kierunku ograniczenia uci¹¿liwoci wynikaj¹cych z
procesu produkcyjnego
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych
z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e
wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, do obowi¹zków
inwestora nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w budynkach adaptowanych i nowoprojektowanych po³o¿onych na
tym obszarze w techniczne rodki ochrony przed
ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 20%
pow. dzia³ki budowlanej
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z ul. Grunwaldzkiej, oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Wprowadzanie nowych elementów zagospodarowania na dzia³kach przyleg³ych do drogi krajowej nr 1
ozn. na rysunku planu 38KG, które mog³yby mieæ
wp³yw na warunki ruchu na tej ulicy wymaga uzgodnienia z Generalna Dyrekcj¹ Dróg Publicznych na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
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1. Nr karty terenu 23
Symbol terenu U
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi  w szczególnoci handel
detaliczny, gastronomia, kultura, rzemios³o us³ugowe
nieuci¹¿liwe (z wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego i
zwi¹zanego obs³ug¹ samochodów), ma³e hurtownie o
wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych przewozów
zw. z handlem detalicznym, administracja, i inne us³ugi o charakterze analogicznym do w/w
Funkcje towarzysz¹ce: sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê docelowe urz¹dzenie ca³oci lub czêci terenu w formie targowiska miejskiego, z obiektami typu kiosk, pawilon handlowy, stragan
 mo¿liwoæ realizacji obiektów us³ugowych sta³ych
zwi¹zanych integralnie z funkcjonowaniem targowiska lub funkcjonuj¹cych niezale¿nie (na wydzielonych dzia³kach)
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 0,75
 dopuszczalny procent zabudowy terenu maks. 50%
 dopuszczalne pochylenie po³aci dachowej maks.
50o, w przypadku dachów mansardowych 60o;
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu/najwy¿szego punktu dachu p³askiego: 12,
0 m,
 pochylenie po³aci dachowej  min. 30o, maks. 50o,
w przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 linie zabudowy  w przypadku realizacji nowej zabudowy wzd³u¿ ulicy Krótkiej  odleg³oæ projektowanego obiektu od krawê¿nika ulicy  min. 8,0 m
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blach na
budynkach sta³ych
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie komponowanej zieleni urz¹dzonej
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 wydzielenia geodezyjne terenu  na podstawie projektu podzia³ów obejmuj¹cego ca³y obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
 szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej od strony ulicy/ci¹gu/placu o charakterze publicznym  min. 15
m
 powierzchnia dzia³ki budowlanej min. 600 m
 szerokoæ wydzielonego geodezyjnie dojazdu wewnêtrznego min. 8,0 m
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Krótkiej
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organizacja miejsc do parkowania: w docelowym zagospodarowaniu obszaru obligatoryjna realizacja
miejsc parkingowych w obrêbie terenu, do którego
inwestor posiada tytu³ prawny wg wskanika min. 1
mp/200 m pow. u¿ us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
ograniczenie gabarytu zabudowy  jak w pkcie 5
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obligatoryjne urz¹dzenie pasa zieleni izolacyjnej
(zieleñ wysoka i niska) wzd³u¿ ogrodzenia cukrowni  wg rys. planu;
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych
z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e
wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 20%
pow. obszaru
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
 docelowe zagospodarowanie terenu powinno byæ
przeprowadzone na podstawie koncepcji architektonicznej obejmuj¹cej ca³y obszar, obejmuj¹c¹ usytuowanie obiektów, obs³ugê komunikacyjn¹, niezbêdn¹ infrastruktur¹ socjaln¹ i techniczn¹
 w przypadku zagospodarowania ca³oci lub czêci
terenu w formie targowiska miejskiego  urz¹dzenie targowiska powinno byæ przeprowadzone na
podstawie koncepcji j/w, obejmuj¹cej ponadto jednorodn¹ stylistykê obiektów i elementów ma³ej
architektury oraz niezbêdn¹ infrastruktur¹ socjaln¹ i techniczn¹
STAWKA PROCENTOWA
0%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. Nr karty terenu 24
Symbol terenu UR/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi  w tym przede wszystkim: rzemios³o nieuci¹¿liwe; administracja, gastronomia, handel detaliczny i ma³e hurtownie o wielkoci
przewozów nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym, inne us³ugi o charakterze analogicznym do w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo, oraz sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwa adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowomieszkaniowej o sta³ym charakterze
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 12,0 m
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 1,0
 dopuszczalny procent zabudowy terenu maks. 50%
dzia³ki budowlanej
 zakaz sytuowania nowych mieszkañ w parterach budynków
 pochylenie po³aci dachowej min 35o maks. 50o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o kalenica równoleg³a do ul. Grunwaldzkiej
 linie zabudowy: od strony ul. Gdañskiej i proj. ulicy
49 KD  wg rysunku planu, od strony drogi krajowej
nr 1 oznaczonej na rysunku planu 38 KG  nowa zabudowa mo¿e byæ sytuowana w odleg³oci min. 10
m od docelowego krawê¿nika jezdni; dopuszcza siê
mo¿liwoæ realizacji zabudowy przylegaj¹cej do pó³nocnej i po³udniowej granicy s¹siedniej dzia³ki budowlanej
 usytuowanie obligatoryjnego akcentu architektonicznego w bryle budynku  wg rys planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i
blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
 zakaz stosowania wolnostoj¹cych urz¹dzeñ reklamowych od strony drogi krajowej nr 1 ozn. 38 KG
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
adaptacja istniej¹cych linii podzia³ów geodezyjnych
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z projektowanej ulicy 49 KD
 zakaz organizacji wjazdów/wyjazdów na posesje drogi krajowej nr 1 ozn. na rysunku planu 38KG

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 organizacja miejsc do parkowania  obligatoryjna
realizacja miejsc parkingowych w obrêbie terenu,
do którego inwestor posiada tytu³ prawny wg
wskanika min. 1 mp/100 m pow. u¿ us³ug, 1 mp/1
mieszkanie
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; ogrzewanie z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje i adaptacje obiektów, zmiany elewacji,
wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed ha³asem i wibracjami.
Zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie
mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do
którego inwestor ma tytu³ prawny, do obowi¹zków
inwestora nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w budynkach adaptowanych i nowoprojektowanych po³o¿onych na tym
obszarze w techniczne rodki ochrony przed ha³asem
i innymi uci¹¿liwociami.
Powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i
niezabudowana powinna stanowiæ min.20% pow.
dzia³ki budowlanej.
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z ul. Grunwaldzkiej oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Wprowadzanie nowych elementów zagospodarowania w obszarze mog¹cych mieæ wp³yw na organizacje ruchu na ul. Grunwaldzkiej oraz modernizacja b¹d
rozbudowa istniej¹cych budynków usytuowanych

Poz. 1466

wzd³u¿ ul, Grunwaldzkiej wymaga uzgodnienia z Generalna Dyrekcj¹ Dróg Publicznych na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
1. Nr karty terenu 25
Symbol terenu UR/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi  w tym przede wszystkim: rzemios³o nieuci¹¿liwe; administracja, gastronomia, handel detaliczny i ma³e hurtownie o wielkoci
przewozów nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym; inne us³ugi o charakterze analogicznym do w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo; sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej o sta³ym charakterze
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 12, 0 m
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 1,0
 zakaz sytuowania nowych mieszkañ w parterach budynków
 pochylenie po³aci dachowej maks. 50o, w przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 linie zabudowy:  wg rysunku planu, dopuszcza siê
mo¿liwoæ realizacji zabudowy przylegaj¹cej do pó³nocnej i po³udniowej granicy dzia³ki budowlanej
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blachy
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
adaptacja istniej¹cej parcelacji
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Gdyñskiej
48KX, Gdañskiej41KL i proj. ulicy. 49 KD
 organizacja miejsc do parkowania  obligatoryjna
realizacja miejsc parkingowych w obrêbie terenu,
do którego inwestor posiada tytu³ prawny wg
wskanika min. 1 mp/100 m pow. u¿ us³ug, 1 mp/1
mieszkanie
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub
redniego napiêcia

Poz. 1466

9.

10.

11.

12.
13.
14.

 3235 

gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje i adaptacje obiektów, zmiany elewacji,
wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min.20%
pow. dzia³ki budowlanej
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z ul. Grunwaldzkiej, oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
nie dotyczy

1. Nr karty terenu 26
Symbol terenu UR/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi  w tym przede wszystkim: rzemios³o nieuci¹¿liwe; administracja, gastronomia, handel detaliczny i ma³e hurtownie o wielkoci
przewozów nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym, inne us³ugi o charakterze analogicznym do w/w
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkalnictwo, oraz sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej o sta³ym charakterze
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 11,0 m
 liczba kondygnacji maks. 2,5
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 1,0
 zakaz sytuowania nowych mieszkañ w parterach budynków
 pochylenie po³aci dachowej maks. 50o, w przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 linie zabudowy:  wg rysunku planu, dopuszcza siê
mo¿liwoæ realizacji zabudowy przylegaj¹cej do pó³nocnej i po³udniowej granicy dzia³ki budowlanej
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z blachy i
PVC
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
adaptacja istniej¹cej parcelacji
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu -z ul. Krótkiej 40 KL,
Gdyñskiej 48 KX, Gdañskiej 41 KL
 organizacja miejsc do parkowania  obligatoryjna
realizacja miejsc parkingowych w obrêbie terenu,
do którego inwestor posiada tytu³ prawny wg wskanika min. 1 mp/100 m pow. u¿ us³ug, 1 mp/1 mieszkanie
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub
redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów
sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów i
miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji
deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu
przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem: na
koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 20%
pow. dzia³ki budowlanej
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
13. STAWKA PROCENTOWA
0%
14. INNE ZAPISY
nie dotyczy
1. Nr karty terenu 27
Symbol terenu U
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: wydzielone us³ugi u¿ytecznoci
publicznej, niekomercyjne, w szczególnoci specjalne,
zw. z ochron¹ ¿ycia, zdrowia i mienia ludnoci, lub inne
niezbêdne z punktu widzenia realizacji zadañ pañstwa
lub samorz¹du lokalnego
Funkcje drugorzêdne  towarzysz¹ce  parkingi i gara¿e wielostanowiskowe oraz urz¹dzenia infrastruktury
technicznej niezbêdne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.,: mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzona dzia³alnoci¹ us³ugow¹
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 0, 75
 dopuszczalny procent zabudowy terenu maks. 50%
powierzchni obszaru
 dopuszczalne pochylenie po³aci dachowej maks.
50o, w przypadku dachów mansardowych 60o
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu/najwy¿szego punktu dachu p³askiego:
12,0 m
 pochylenie po³aci dachowej maks. 50o, w przypadku dachów mansardowych maks. 60o kalenica dachu równoleg³a do przyleg³ych ulic
 linie zabudowy  wg rysunku planu; dopuszcza siê
mo¿liwoæ realizacji zabudowy przylegaj¹cej do
wschodniej granicy obszaru

6.
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8.
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11.

12.
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 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ
materia³y o wysokich walorach estetycznych (np.
wyprawy tynkarskie, licówka, drewno, dachówka),
zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blachy
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
ZASADY PARCELACJI TERENU
nie reguluje siê
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Krótkiej i ulicy 41 KL
 organizacja miejsc do parkowania: obligatoryjna
realizacja miejsc parkingowych w obrêbie terenu,
do którego inwestor posiada tytu³ prawny wg
wskanika min. 1 mp/100 m pow. u¿ us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia, konieczna lokalizacja jednej
stacji transformatorowej w rejonie ul. Krótkiej.
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
ograniczenie gabarytu zabudowy  jak w pkcie 5
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obligatoryjne urz¹dzenie pasa zieleni izolacyjnej
(zieleñ wysoka i niska) wzd³u¿ ogrodzenia cukrowni  wg rys planu
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych
z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e
wykraczaæ poza granice w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, a pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi po³o¿one na tym obszarze winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min.20%
pow. obszaru
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy

Poz. 1466
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13. STAWKA PROCENTOWA
0%
14. INNE ZAPISY
nie dotyczy
1. Nr karty terenu 28a
Symbol terenu U/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: mieszkalnictwo i us³ugi  w tym
przede wszystkim: handel detaliczny, rzemios³o us³ugowe, administracja, banki, us³ugi kultury, gastronomii, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych przewozów zw. z handlem detalicznym i
inne us³ugi o charakterze analogicznym do w/w
Funkcje towarzysz¹ce: sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwa adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowomieszkaniowej o sta³ym charakterze
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 12,0 m
 liczba kondygnacji maks. 2,5
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 1,0
 pochylenie po³aci dachowej maks. 50o, w przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 linie zabudowy: od strony
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blachy
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej;
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
 powierzchnia dzia³ki budowlanej min. 350 m2
 szerokoæ frontu dzia³ki od ulicy, placu o charakterze publicznym  min. 15 m
 szerokoæ wydzielonych dojazdów wewnêtrznych 
min. 5 m
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Gdañskiej 41
KL i proj. dojazdu 53 KD
 organizacja miejsc do parkowania  obligatoryjna
realizacja miejsc parkingowych w obrêbie terenu,
do którego inwestor posiada tytu³ prawny wg wskanika min. 1 mp/100 m pow. u¿ us³ug, 1 mp/1 mieszkanie
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej

9.

10.

11.

12.
13.
17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje i adaptacje obiektów, zmiany elewacji,
wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny; do
obowi¹zków inwestora nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w
budynkach adaptowanych i nowoprojektowanych
po³o¿onych na tym obszarze w techniczne rodki
ochrony przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 20%
pow. obszaru
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z ul. Grunwaldzkiej, oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
nie dotyczy

1. Nr karty terenu 28
Symbol terenu UR/m
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: mieszkalnictwo i us³ugi  w tym
przede wszystkim: handel detaliczny, rzemios³o, administracja, banki, us³ugi kultury, gastronomii, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cych
przewozów zw. z handlem detalicznym i inne us³ugi o
charakterze analogicznym do w/w

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.
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Funkcje towarzysz¹ce: sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwa adaptacja istniej¹cej zabudowy us³ugowomieszkaniowej o sta³ym charakterze
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 12,0 m
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy na dzia³ce
budowlanej maks. 0,7
 pochylenie po³aci dachowej maks. 50o, w przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 linie zabudowy: wg rysunku planu
 usytuowanie obligatoryjnego akcentu architektonicznego w bryle budynku  wg rys. planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, kamieñ, drewno, dachówka) zakaz stosowania ok³adzin ciennych z PVC i blachy
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
 powierzchnia dzia³ki budowlanej min. 350 m2 ;
 szerokoæ frontu dzia³ki od ulicy, placu o charakterze publicznym  min. 12 m
 szerokoæ wydzielonych dojazdów wewnêtrznych 
min. 5 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Gdañskiej i ulicy 53 KD
 organizacja miejsc do parkowania  obligatoryjna
realizacja miejsc parkingowych w obrêbie terenu,
do którego inwestor posiada tytu³ prawny wg wskanika min. 1 mp/100 m pow. u¿ us³ug, 1 mp/1 mieszkanie
 obligatoryjna organizacja wewnêtrznego wydzielonego przejazdu/przejcia  wg rys. planu
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub
redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów
sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów i
miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji
deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu
przewidzianym w przepisach szczegó³owych

9.
10.

11.

12.
13.
17.

Poz. 1466

utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
ograniczenie gabarytu zabudowy  wg pktu 5
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi obligatoryjne stosowanie zabezpieczeñ przed
ha³asem i wibracjami
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci dla rodowiska,
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnoci
obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, do
obowi¹zków inwestora nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w
budynkach adaptowanych i nowoprojektowanych
po³o¿onych na tym obszarze w techniczne rodki
ochrony przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
 warunki posadowienia obiektów trwale zwi¹zanych
z gruntem nale¿y ustaliæ na podstawie badañ geotechnicznych gruntu
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 20%
pow. dzia³ki budowlanej
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z ul. Grunwaldzkiej, oraz cukrowni
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
nie dotyczy

1. Nr karty terenu 29
Symbol terenu U
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi  w szczególnoci us³ugi
turystyki, rozrywki, gastronomii, rzemios³o us³ugowe,
handel detaliczny, administracja, i inne us³ugi o charakterze analogicznym do w/w
Funkcje towarzysz¹ce  parkingi i oraz sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, mieszkania integralnie
zwi¹zane z prowadzona dzia³alnoci¹ us³ugow¹
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e  w tym gara¿e indywidualne i komórki gospodarcze (poza wbudowanymi w inne obiekty)
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy
mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu: 12,0 m
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 1,0 m
 dopuszczalny procent zabudowy terenu maks. 50%
powierzchni terenu
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 pochylenie po³aci dachowej min. 35o, maks. 50o,
w przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 usytuowanie obligatoryjnego akcentu architektonicznego w bryle budynku  wg rys. planu
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ
materia³y o wysokich walorach estetycznych (np.
wyprawy tynkarskie, licówka, drewno, dachówka)
zakaz stosowania ok³adzin z PVC i blach
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie komponowanej zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
jedna lub dwie dzia³ki budowlane o min. powierzchni
900 m2
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ulicy 53 KD
 organizacja miejsc do parkowania  obligatoryjna
realizacja miejsc parkingowych w obrêbie terenu,
do którego inwestor posiada tytu³ prawny wg
wskanika min. 1 mp/100 m pow. u¿ us³ug, 1 mp/1
mieszkanie
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów sta³ych oraz utwardzonych powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar objêty stref¹ pe³nej ochrony konserwatorskiej.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obszarze oraz prace zw. z zagospodarowaniem terenu, now¹ parcelacj¹, realizacje i adaptacje obiektów, zmiany elewacji,
wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 ochrona istniej¹cych wartociowych drzew
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych
z prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, nie mo¿e
wykraczaæ poza granice  w³asnoci obszaru, do
którego inwestor ma tytu³ prawny, do obowi¹zków
inwestora nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w budynkach adaptowanych i nowoprojektowanych po³o¿onych na
tym obszarze w techniczne rodki ochrony przed
ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
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 warunki posadowienia obiektów trwale zwi¹zanych
z gruntem nale¿y ustaliæ na podstawie badañ geotechnicznych gruntu
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 20%
pow. dzia³ki budowlanej
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z pobliskiej ulicy Grunwaldzkiej
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
docelowe zagospodarowanie terenu powinno byæ
przeprowadzone na podstawie koncepcji architektonicznej obejmuj¹cej ca³y obszar, obejmuj¹c¹ usytuowanie obiektów, obs³ugê komunikacyjn¹, jednorodn¹ stylistykê obiektów i elementów ma³ej architektury oraz niezbêdn¹ infrastruktur¹ socjaln¹ i techniczn¹
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
nie dotyczy

1. Nr karty terenu 30
Symbol terenu WK
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: obiekty i urz¹dzenia zw. z gospodark¹ wodno-ciekow¹
Funkcje towarzysz¹ce: administracja, parkingi, sieci i
urz¹dzenia infrastruktury technicznej, urz¹dzenia ochrony przeciwpowodziowej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ nowej zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do
kalenicy dachu: 10, 0 m
 dopuszczalna intensywnoæ zabudowy maks. 0,5;
dopuszczalny procent zabudowy terenu maks. 50%
 pochylenie po³aci dachowej min. 35o, maks. 50o
 nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków nowoprojektowanych od strony ul. Grunwaldzkiej i
Przemys³owej -min 10m od docelowego krawê¿nika jezdni (po rozbudowie ulic)
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych
 w dojazdach, dojciach i innych powierzchniach
utwardzonych nale¿y stosowaæ nawierzchnie brukowe
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
 zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w
obrêbie potencjalnego terenu zalewowego rzeki
Raduni ozn. na rysunku planu, z zastrze¿eniem pktu 10
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
jedna dzia³ka budowlana

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ulicy Przemys³owej
 organizacja miejsc do parkowania  obligatoryjna
realizacja miejsc parkingowych w obrêbie terenu,
do którego inwestor posiada tytu³ prawny wg
wskanika min. 1 mp/100 m pow. u¿ us³ug
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia; gaz z sieci gazowej lub gaz
bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych; cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: utylizacja na terenie do którego inwestor ma tytu³ prawny, z utwardzonych powierzchni dojazdów i miejsc postojowych
dla samochodów wymagane uprzednie podczyszczenie w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
ograniczenie gabarytu zabudowy  jak w p-kcie 5
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 ochrona istniej¹cych wartociowych drzew
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska, wynikaj¹cych
z prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ
poza granice w³asnoci obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny, do obowi¹zków inwestora
nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi w budynkach adaptowanych i
nowoprojektowanych po³o¿onych na tym obszarze w techniczne rodki ochrony przed ha³asem i
innymi uci¹¿liwociami
 warunki posadowienia obiektów trwale zwi¹zanych
z gruntem nale¿y ustaliæ na podstawie badañ geotechnicznych gruntu
 w zasiêgu potencjalnego terenu zalewowego, ozn.
na rys planu, w którym wystêpuje zagro¿enie powodzi¹ w przypadku wyst¹pienia tzw. wody stuletniej, obowi¹zuj¹ ograniczenia zgodnie z Prawem
Wodnym, a wszelkie dzia³ania inwestycyjne zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu lub realizacj¹
sieci uzbrojenia technicznego wymagaj¹ uzyskania
odstêpstwa od prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego; uzgodnienia z Powiatowym i Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej i w³aciwym
terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 dla istniej¹cych obiektów infrastruktury technicznej znajduj¹cych siê w obrêbie w/w terenu zalewowego nale¿y wprowadziæ urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed ich ewentualnym zalaniem (np. wa³
ziemny, cianki szczelne, inne)
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane; prowadzona
dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ zanieczyszczenia wód lub gleby

11.

12.
13.
14.
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 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 20%
pow. terenu
STREFY ZAGRO¯EÑ
 oddzia³ywanie ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza z ulicy Grunwaldzkiej i proj. ul. Przemys³owej
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie infiltracj¹ wód gruntowych i powodzi¹
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
 inwestowanie i wprowadzanie nowych elementów
zagospodarowania w obszarze, mog¹cych mieæ
wp³yw na organizacj e ruchu na drodze krajowej
nr 1 i ul. Przemys³owej wymaga uzgodnienia z Generalna Dyrekcj¹ Dróg Publicznych w Gdañsku i
Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Gdañsku na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowê
 w przypadku sytuowania ewentualnych urz¹dzeñ
reklamowych wzd³u¿ drogi krajowej nr 1 nale¿y zachowaæ odleg³oæ min. 10 m od docelowego krawê¿nika jezdni

1. Nr karty terenu 31a
Symbol terenu WW
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: obiekty i urz¹dzenia zw. z zaopatrzeniem miasta w wodê
Funkcje towarzysz¹ce: administracja; sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz zabudowy
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
adaptacja istniej¹cej parcelacji
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
obs³uga komunikacyjna terenu  z przyleg³ego dojazdu 52KD
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub
redniego napiêcia
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem: na
koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 w obrêbie wewnêtrznej strefy ochrony bezporedniej ujêcia wody; zagospodarowanie terenu oraz
zabezpieczenia przed dostêpem osób niepowo³anych wg przepisów szczegó³owych okrelonych dla
w/w strefy
 ochrona pasa terenu (strefa ochronna) o szer. 50
m od stopy wa³u przeciwpowodziowego  zgodnie z Prawem Wodnym  w szczególnoci obowi¹zuje zakaz zabudowy, kopania rowów, studni, sadzawek, wbijania s³upów, sadzenia drzew i krzewów oraz innych dzia³añ, które mog³yby wp³yn¹æ
na zmniejszenie technicznej odpornoci wa³ów
podczas sp³ywu wód
 ewentualne dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu a tak¿e adaptacje istniej¹cych
obiektów wymagaj¹ odstêpstwa od prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnienia z Powiatowym i Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej i w³aciwym terenowo zarz¹dem
melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie i infiltracj¹ wód gruntowych i powodzi¹ w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
nie dotyczy
13. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
14. INNE ZAPISY
nie dotyczy
1. Nr karty terenu 31b
Symbol terenu WW
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH:
Funkcje preferowane: obiekty i urz¹dzenia zw. z zaopatrzeniem miasta w wodê
Funkcje towarzysz¹ce: administracja oraz sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy dachu  maks. 10,0 m
 intensywnoæ zabudowy maks.  0,5
 procent zabudowy terenu  maks. 40% powierzchni
obszaru
 pochylenie po³aci dachowej min. 35o, maks. 50o, w
przypadku dachów mansardowych maks. 60o
 w elewacjach i pokryciu dachu nale¿y stosowaæ materia³y o wysokich walorach estetycznych (np. wyprawy tynkarskie, licówka, drewno, dachówka, itp.)

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 odleg³oæ nowo projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cej drogi 43KL  min. 8,0 m
 powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
ZASADY PARCELACJI TERENU
nie reguluje siê
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  projektowanej ulicy 43KL, dojazdu 53KD
 organizacja miejsc do parkowania  obligatoryjna
realizacja miejsc parkingowych w obrêbie terenu,
do którego inwestor posiada tytu³ prawny wg
wskanika min. 1 mp/100 m pow. u¿ us³ug w bud.
administracyjnym
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: utylizacja na terenie do którego inwestor ma tytu³ prawny, z utwardzonych powierzchni dojazdów i miejsc postojowych
dla samochodów wymagane uprzednie podczyszczenie w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych
utylizacja odpadów sta³ych: po segregacji wywóz na
wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 ograniczenie gabarytu zabudowy  wg pktu 5
 w obrêbie strefy archeologicznej uzgodnienie
wszelkich projektów (zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe, drogowe, uzbrojeniowe, itp.
zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim Wojew. Konserwatorem Zabytków i Muzeum Archeologicznym
w Gdañsku, inwestowanie na tym terenie musi byæ
poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych
planowanymi inwestycjami
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 w obrêbie wewnêtrznej strefy ochrony bezporedniej ujêcia wody; zagospodarowanie terenu oraz
zabezpieczenia przed dostêpem osób niepowo³anych  wg przepisów szczegó³owych okrelonych
dla w/w strefy; granice strefy ochronnej  wg dokumentacji strefy
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 30%
pow. obszaru
STREFY ZAGRO¯EÑ
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie powodzi¹ w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski

Dziennik Urzêdowy
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12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
13. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
14. INNE ZAPISY
nie dotyczy
1. Nr karty terenu 31c
Symbol terenu WW
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: obiekty i urz¹dzenia zw. z zaopatrzeniem miasta w wodê (rezerwa terenu)
Funkcje towarzysz¹ce: sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE
DO ADAPTACJI

5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz zabudowy, z wyj¹tkiem lokalizacji obiektów zw.
z poborem wody
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
jedna dzia³ka
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
obs³uga komunikacyjna terenu  projektowanej ulicy
43 KLi dojazdu 53 KD
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
 przewidywana stacja transformatorowa w pó³nocnej czêci obszaru
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie powodzi¹ w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych
 obszar znajduje siê w strefie oddzia³ywania lotniska Pruszcz Gdañski
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
teren zieleni urz¹dzonej
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
14. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
15. INNE ZAPISY
nie dotyczy
1. Nr karty terenu 32
Symbol terenu P
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: przemys³, us³ugi, sk³ady, bazy,

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Poz. 1466

hurtownie, urz¹dzenia obs³ugi komunikacji ko³owej i
kolejowej itp. inwestycje, z wy³¹czeniem zaliczonych
do inwestycji mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla rodowiska i zdrowia ludzi (zgodnie z Rozporz¹dzeniem
MO, ZNiL z dnia 14.07.1998 r.)
Funkcje towarzysz¹ce, sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE
DO ADAPTACJI
mo¿liwa adaptacja istniej¹cych funkcji pod warunkiem
stosowania zabezpieczeñ zapewniaj¹cych ograniczenie zasiêgu ewentualnych zagro¿eñ dla rodowiska
wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci do granic
terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwa adaptacja istniej¹cych obiektów, wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy
terenu do kalenicy  maks. 15 m; ewentualne wypiêtrzenia i kominy o wy¿szej wysokoci ze wzglêdu na strefê ochronn¹ lotniska wojskowego musz¹ byæ uzgadniane z Dowództwem Wojsk Lotniczych
 linie zabudowy  dla nowo projektowanych obiektów  wg rysunku planu; istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê poza liniami zabudowy ozn w rysunku planu mog¹ byæ adaptowane
ZASADY PARCELACJI TERENU
min. szer. wydzielonego geodezyjnie dojazdu wewnêtrznego  8,0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z ulic.45 KL i 53
KD
 obligatoryjne zapewnienie liczby miejsc parkingowych w obrêbie granic terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny wg wskanika min 1 mp/2
zatrudnionych
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej lub róde³ lokalnych,
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia, gaz z sieci gazowej lub gaz
bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych; cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: systemem pompowym do odbiornika wód powierzchniowych, po
uprzednim podczyszczeniu w stopniu okrelonym
przepisami szczegó³owymi; utylizacja odpadów sta³ych: zgodnie z ustaw¹ o odpadach
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
ograniczenie gabarytu zabudowy jak w p-kcie 5
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 ograniczenia ewentualnych emisji zanieczyszczeñ
powietrza, ha³asu, wibracji, promieniowania  zgodnie z przepisami szczegó³owymi
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 inwestycje mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko przyrodnicze wymagaj¹ przeprowadzenia
postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na
rodowisko na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowê,
rozbiórkê, lub zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane. wyklucza siê
dzia³alnoæ mog¹c¹ powodowaæ zanieczyszczenie
wód i gleby
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min.10%
pow. dzia³ki budowlanej
STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar znajduje siê w zasiêgu oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie powodzi¹ w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 10%
pow. dzia³ki budowlanej
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
 w strefie ograniczeñ wzd³u¿ terenów kolejowych
(ozn. na rysunku planu) obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr
151, poz. 987 z pón. zm.) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20
maja 2000 r. poz. 987 z pón. zm. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 47, poz. 476, Dz. U. z 2000 r. Nr 52, poz. 627) w
sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w s¹siedztwie linii kolejowych wykonywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych; wszelkie dzia³ania
inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku na etapie
projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na
budowê

1. Nr karty terenu 32a
Symbol terenu UR
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: us³ugi nieuci¹¿liwe, rzemios³o
nieprodukcyjne, sk³ady, hurtownie, itp., z wy³¹czeniem
funkcji zaliczonych do inwestycji mog¹cych stanowiæ
zagro¿enie dla rodowiska i zdrowia ludzi (zgodnie z
Rozporz¹dzeniem MO, ZNiL z dnia 14.07.1998 r.)
Funkcje towarzysz¹ce: mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzona dzia³alnoci¹ us³ugow¹, urz¹dzenia
infrastruktury technicznej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE
DO ADAPTACJI
mo¿liwa adaptacja istniej¹cej funkcji (punkt sprzeda¿y gazu LPG) pod warunkiem stosowania zabezpieczeñ zapewniaj¹cych ograniczenie zasiêgu ewentualnych zagro¿eñ dla rodowiska wynikaj¹cych z prowadzonej dzia³alnoci do granic obszaru
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 mo¿liwa adaptacja istniej¹cych obiektów
 maks. wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy  10 m
 powierzchnia zabudowy terenu maks. 30%
 linie zabudowy  wg rysunku planu
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
maks. dwie dzia³ki budowlane o pow min. 1000 m2
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z drogi 43KL i
53KD
 obligatoryjne zapewnienie liczby miejsc parkingowych w obrêbie granic terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny wg wskanika min 1 mp/2
zatrudnionych
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych systemem pompowym do odbiornika wód powierzchniowych, po
uprzednim podczyszczeniu w stopniu okrelonym
przepisami szczegó³owymi;
utylizacja odpadów sta³ych: zgodnie z ustaw¹ o odpadach;
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci;
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
ograniczenie gabarytu zabudowy jak w p-kcie 5
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci wynikaj¹cych z
prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny, a pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi powinny byæ zabezpieczone przed tymi uci¹¿liwociami
 ochrona pasa terenu (strefa ochronna) o szer. 50
m od stopy wa³u przeciwpowodziowego  zgodnie z Prawem Wodnym  w szczególnoci obowi¹zuje zakaz zabudowy, kopania rowów, studni, sadzawek, wbijania s³upów, sadzenia drzew i krzewów oraz innych dzia³añ, które mog³yby wp³yn¹æ
na zmniejszenie technicznej odpornoci wa³ów
podczas sp³ywu wód
 ewentualne dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu w obrêbie w/w pasa terenu wy-
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magaj¹ uzyskania odstêpstwa od prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnienia z Powiatowym i Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane. wyklucza siê
dzia³alnoæ mog¹c¹ powodowaæ zanieczyszczenie
wód i gleby
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 30%
pow. dzia³ki budowlanej
STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar znajduje siê w zasiêgu oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie powodzi¹ w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie dotyczy
INNE ZAPISY
nie dotyczy

1. Nr karty terenu 33
Symbol terenu P
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: przemys³, us³ugi, sk³ady, bazy,
hurtownie, urz¹dzenia obs³ugi komunikacji ko³owej i
kolejowej itp. inwestycje, z wy³¹czeniem zaliczonych
do inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska
i zdrowia ludzi (zgodnie z Rozporz¹dzeniem MO, ZNiL
z dnia 14.07.1998 r.)
Funkcje towarzysz¹ce: urz¹dzenia i sieci infrastruktury
technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 zakaz wprowadzania nowej zabudowy w obrêbie
strefy ochronnej wa³u przeciwpowodziowego, adaptacja istniej¹cych obiektów w obrêbie strefy
ochronnej w uzgodnieniu z instytucjami okrelonymi w p-kcie 10
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy  15 m; ewentualne wypiêtrzenia i kominy o wy¿szej wysokoci
ze wzglêdu na strefê ochronn¹ lotniska wojskowego musz¹ byæ uzgadniane z Dowództwem Wojsk Lotniczych
 linie zabudowy  wg rysunku planu
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
min. szerokoæ wydzielonego geodezyjnie dojazdu wewnêtrznego  8,0 m

Poz. 1466

7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z drogi 45.KL dojazdów 46 KD, 50KD, 51KD
 obligatoryjne zapewnienie liczby miejsc parkingowych w obrêbie granic terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny wg wskanika min 1 mp/2
zatrudnionych
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
wzd³u¿ granicy z obszarem 39/KZ (ul. Przemys³owa)
nale¿y przewidzieæ pas techniczny udostêpniony pod
przeprowadzenie sieci uzbrojenia technicznego (miejski kolektor ciekowy), przy czym nale¿y zachowaæ
istniej¹ce torowisko suwnicy na dzia³ce 11/5
zaopatrzenie w media woda: z sieci wodoci¹gowej
lub róde³ lokalnych; elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowyz sieci
gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych; cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: systemem pompowym do odbiornika wód powierzchniowych, po
uprzednim podczyszczeniu w stopniu okrelonym
przepisami szczegó³owymi; utylizacja odpadów sta³ych: zgodnie z ustaw¹ o odpadach
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
ograniczenie gabarytu zabudowy jak w p-kcie 5
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 ograniczenia ewentualnych emisji zanieczyszczeñ
powietrza, ha³asu, wibracji, promieniowania -zgodnie z przepisami szczegó³owymi
 inwestycje mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko przyrodnicze wymagaj¹ przeprowadzenia
postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na
rodowisko na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji, o pozwoleniu na budowê,
rozbiórkê, lub zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów
 ochrona pasa terenu (strefa ochronna) o szer. 50
m od stopy wa³u przeciwpowodziowego  zgodnie z Prawem Wodnym  w szczególnoci obowi¹zuje zakaz zabudowy, kopania rowów, studni, sadzawek, wbijania s³upów, sadzenia drzew i krzewów oraz innych dzia³añ, które mog³yby wp³yn¹æ
na zmniejszenie technicznej odpornoci wa³ów
podczas sp³ywu wód
 ewentualne dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu a tak¿e adaptacje istniej¹cych
obiektów w obrêbie w/w pasa terenu wymagaj¹
uzyskania odstêpstwa od prawa wodnego pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnienia z Powiatowym i Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej
i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane. wyklucza siê
dzia³alnoæ mog¹c¹ powodowaæ zanieczyszczenie
wód i gleby

Poz. 1466
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 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min.10%
pow. dzia³ki budowlanej
STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar znajduje siê w zasiêgu oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie i infiltracj¹ wód gruntowych i powodzi¹ w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
 w strefie ograniczeñ wzd³u¿ terenów kolejowych
(ozn. na rysunku planu) obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r.
Nr 151, poz. 987 z pón. zm.) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20
maja 2000 r. poz. 987 z pón. zm. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 47, poz. 476, Dz. U. z 2000 r. Nr 52, poz. 627) w
sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w s¹siedztwie lini kolejowych wykonywania
robót ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych
i pasów p/po¿arowych; wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê

1. Nr karty terenu 34
Symbol terenu RO,UR
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: uprawy ogrodnicze
Funkcje dopuszczone:mieszkalnie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹; nieuci¹¿liwe us³ugi i
rzemios³o typu ma³e hurtownie, funkcje magazynowosk³adowe, ma³e zak³ady rzemios³a us³ugowego lub
analogiczne do w/w, sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e
4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE DO
ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 zakaz realizacji nowej zabudowy w obrêbie strefy
ochronnej wa³u przeciwpowodziowego, adaptacja
istniej¹cych obiektów w obrêbie strefy ochronnej w
uzgodnieniu z instytucjami okrelonymi w p-kcie 10
 wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwi-

6.

7.

8.

9.
10.
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cy terenu do kalenicy  maks. 10,0 m; intensywnoæ zabudowy  maks. 0,3
 linie zabudowy  wg rysunku planu
 pochylenie po³aci dachowej min. 35°; maks. 50°
ZASADY PARCELACJI TERENU
min. powierzchnia dzia³ki budowlanej 1000 m; min.
szer. wewnêtrznego dojazdu wydzielonego geodezyjnie  8,0 m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z drogi 44.KL
 obligatoryjne zapewnienie liczby miejsc parkingowych w obrêbie granic terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny wg wskanika min 1 mp/2
zatrudnionych
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia, w zwi¹zku z wprowadzaniem
nowego zainwestowania nale¿y rozwa¿yæ koniecznoæ lokalizacji stacji transformatorowej
gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: utylizacja na terenie do którego inwestor posiada tytu³ prawny, z utwardzonych powierzchni dojazdów i miejsc postojowych
dla samochodów-wymagane uprzednie podczyszczenie w stopniu okrelonym przepisami szczegó³owymi
utylizacja odpadów sta³ych: zgodnie z ustaw¹ o odpadach  po segregacji wywóz na wysypisko mieci
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
WARUNKI KONSERWATORSKIE
ograniczenie gabarytu zabudowy jak w p-kcie 5
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci wynikaj¹cych z
prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza
granice terenu, do którego inwestor posiada tytu³
prawny, do obowi¹zków inwestora nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w budynkach adaptowanych i nowoprojektowanych po³o¿onych na tym obszarze w techniczne rodki ochrony przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
 ochrona pasa terenu o szer. 50 m od stopy wa³u
przeciwpowodziowego  zgodnie z Prawem Wodnym  w szczególnoci obowi¹zuje zakaz zabudowy, kopania rowów, studni, sadzawek, wbijania s³upów, sadzenia drzew i krzewów oraz innych dzia³añ, które mog³yby wp³yn¹æ na zmniejszenie technicznej odpornoci wa³ów podczas sp³ywu wód
 ewentualne dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu o tak¿e adaptacje istniej¹cych
obiektów w obrêbie w/w pasa terenu wymagaj¹
odstêpstwa od prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnienia z Powiatowym i
Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej i w³aciwym
terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
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 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych rowów melioracyjnych, wszelkie prace pielêgnacyjne i modernizacyjne z nimi zwi¹zane w uzgodnieniu z w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ
wodnych
 warunki posadowienia obiektów wymagaj¹ ustalenia na podstawie badañ geotechnicznych gruntu
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane. Wyklucza siê
dzia³alnoæ mog¹c¹ powodowaæ zanieczyszczenie
wód i gleby
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 30%
pow. dzia³ki budowlanej
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar znajduje siê w zasiêgu oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski oraz uci¹¿liwoci ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza od
przebiegaj¹cej w s¹siedztwie linii kolejowej i drogi
krajowej
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie i infiltracj¹ wód gruntowych i powodzi¹ w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych
12. STAWKA PROCENTOWA
0%
13. INNE ZAPISY
 w strefie ograniczeñ wzd³u¿ terenów kolejowych
(ozn. na rysunku planu) obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr
151, poz. 987 z pón. zm.) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20
maja 2000 r. poz. 987 z pón. zm. (Dz. U. nr 47 z
1999 r poz 476, DZ. U Nr 52 z 2000r poz. 627) w
sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w s¹siedztwie linii kolejowych wykonywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych; wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad
Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na
budowê
1. Nr karty terenu 35
Symbol terenu RO,UR
2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Funkcje preferowane: uprawy ogrodnicze
Funkcje dopuszczone: nieuci¹¿liwe us³ugi i rzemios³o
typu ma³e hurtownie, funkcje magazynowo-sk³adowe,
ma³e zak³ady rzemios³a us³ugowego lub analogiczne
do w/w, mieszkalnictwo integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹, sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej
3. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e

Poz. 1466

4. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH  MO¯LIWE
DO ADAPTACJI
nie dotyczy
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 zakaz realizacji nowej zabudowy w obrêbie strefy
ochronnej wa³u przeciwpowodziowego, adaptacja
istniej¹cych obiektów w obrêbie strefy w uzgodnieniu z instytucjami wymienionymi w punkcie 10
 zakaz zabudowy w obrêbie strefy ograniczeñ zabudowy wzd³u¿ istniej¹cej napowietrznej linii energetycznej 15 kV;
 wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy  maks. 10,0 m; intensywnoæ zabudowy  maks. 0,3
 pochylenie po³aci dachowej min. 35°; maks. 50°;
linie zabudowy  wg rysunku planu
6. ZASADY PARCELACJI TERENU
min. powierzchnia dzia³ki budowlanej 1000 m; min.
szer. wewnêtrznego dojazdu wydzielonego geodezyjnie  10,0 m
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
 obs³uga komunikacyjna terenu  z dróg 43KL i 43a
KL
 obligatoryjne zapewnienie liczby miejsc parkingowych w obrêbie granic terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny wg wskanika min 1 mp/2
zatrudnionych
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie: w media
woda: z sieci wodoci¹gowej
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia, w zwi¹zku z wprowadzaniem
nowego zainwestowania konieczna lokalizacja co najmniej jednej stacji transformatorowej; dopuszcza siê
stacje nas³upowe. gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wód opadowych: utylizacja na terenie do którego inwestor posiada tytu³ prawny, z utwardzonych powierzchni dojazdów i miejsc postojowych
dla samochodów  wymagane uprzednie podczyszczenie w stopniu okrelonym przepisami szczegó³owymi
utylizacja odpadów sta³ych: zgodnie z ustaw¹ o odpadach  po segregacji wywóz na wysypisko mieci
przez wyspecjalizowan¹ jednostkê
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z pozosta³ym istniej¹cym uzbrojeniem:
na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
ograniczenie gabarytu zabudowy jak w p-kcie 5
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg ewentualnych uci¹¿liwoci wynikaj¹cych z
prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza
granice terenu, do którego inwestor posiada tytu³
prawny, do obowi¹zków inwestora nale¿y wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w budynkach adaptowanych i nowoprojektowanych po³o¿onych na tym obszarze w tech-
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niczne rodki ochrony przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
 ochrona pasa terenu o szer. 50 m od stopy wa³u
przeciwpowodziowego  zgodnie z Prawem Wodnym  w szczególnoci obowi¹zuje zakaz zabudowy, kopania rowów, studni, sadzawek, wbijania s³upów, sadzenia drzew i krzewów oraz innych dzia³añ, które mog³yby wp³yn¹æ na zmniejszenie technicznej odpornoci wa³ów podczas sp³ywu wód
ewentualne dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu o tak¿e adaptacje istniej¹cych
obiektów w obrêbie w/w pasa terenu wymagaj¹
uzyskania odstêpstwa od prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnienia Powiatowym i Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym,
Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ
wodnych
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych rowów melioracyjnych, wszelkie prace pielêgnacyjne i modernizacyjne z nimi zwi¹zane w uzgodnieniu z w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ
wodnych; warunki posadowienia obiektów wymagaj¹ ustalenia na podstawie badañ geotechnicznych gruntu
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochrony GZWP ¯u³awy Wilane; wyklucza siê
dzia³alnoæ mog¹c¹ powodowaæ zanieczyszczenie
wód i gleby
 powierzchnia czynna biologicznie tj. nieutwardzona i niezabudowana powinna stanowiæ min. 30%
pow. dzia³ki budowlanej
11. STREFY ZAGRO¯EÑ
 obszar znajduje siê w zasiêgu oddzia³ywania lotniska wojskowego Pruszcz Gdañski oraz uci¹¿liwoci ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza od
przebiegaj¹cej w s¹siedztwie linii kolejowej i drogi
krajowej
 w okresach zwiêkszonego sp³ywu wód potencjalne zagro¿enie infiltracj¹ wód gruntowych i powodzi¹ w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych
12. STAWKA PROCENTOWA
0%
13. INNE ZAPISY
 w strefie ograniczeñ wzd³u¿ terenów kolejowych
(ozn. na rysunku planu) obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr
151, poz. 987 z pón. zm.) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20
maja 2000 r. poz. 987 z pón. zm. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 47, poz. 476, Dz. U. z 2000 r. Nr 52, poz. 627) w
sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w s¹siedztwie linii kolejowych wykonywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych; wszelkie dzia³ania
inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku na etapie
projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o

Dziennik Urzêdowy
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warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê
1. Nr karty terenu 36
symbol terenu KP
2. FUNKCJE OBSZARU
Funkcje preferowane: parking wielostanowiskowy
Funkcje towarzysz¹ce: sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 w powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ
nawierzchnie brukowe ewentualnie asfaltowe
 nieutwardzone powierzchnie terenu nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej; obligatoryjna realizacja pasa
zieleni izolacyjnej (¿ywop³ot i zadrzewienie)  wg
rysunku planu
 adaptacja istniej¹cej stacji transformatorowej
4. ZASADY PARCELACJI TERENU
dzia³ki stacji trafo nale¿y wydzielaæ w uzgodnieniu z
gestorem sieci energetycznej
5. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
obs³uga komunikacyjna terenu  z ul. Obroñców Poczty Polskiej
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 zaopatrzenie w media: elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia;
lokalizacja nowej stacji transformatorowej w pó³nocnej czêci obszaru
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
nawierzchni dróg i parkingów  do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu
zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ przewidzianych przepisami szczegó³owymi
 ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt
inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obligatoryjna realizacja pasa zieleni izolacyjnej (zieleñ wysoka i niska)  wg rysunku planu
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew
8. WARUNKI KONSERWTORSKIE
nie dotyczy
W obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu: obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów
(jak zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe, drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim wojew. konserwatorem Zabytków
i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku
Inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów
archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
inwestycja powinna obejmowaæ ca³y obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
10. INNE ZAPISY
nie dotyczy
11. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
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1. Nr karty terenu 37
symbol terenu ZP, KP
2. FUNKCJE OBSZARU
Funkcje preferowane: zieleñ urz¹dzona
Funkcje towarzysz¹ce: parking, sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 w powierzchniach utwardzonych nale¿y stosowaæ
nawierzchnie brukowe ewentualnie asfaltowe
 nieutwardzone powierzchnie terenu nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej z udzia³em zieleni wysokiej
4. ZASADY PARCELACJI TERENU
zakaz parcelacji
5. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA
obs³uga komunikacyjna terenu z ul. Gdañskiej 41 KL,
zakaz organizacji wjazdów/wyjazdów z ul. Grunwaldzkiej
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w media:
elektrycznoæ: z sieci elektroenergetycznej niskiego
lub redniego napiêcia
odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni dróg i parkingów  do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ przewidzianych przepisami szczegó³owymi
ewentualne usuwanie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniej¹cym uzbrojeniem: na koszt inwestora w uzgodnieniu z gestorem sieci
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
zachowanie i ochrona istniej¹cych wartociowych
drzew
8. WARUNKI KONSERWTORSKIE
nie dotyczy
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, DO REWITALIZACJI
nie dotyczy
10. INNE ZAPISY
 zmiany w zagospodarowaniu terenu mog¹ce mieæ
wp³yw na organizacje ruchu na ul. Grunwaldzkiej
wymagaj¹ uzgodnienia z Generalna Dyrekcj¹ Dróg
Publicznych w Gdañsku na etapie: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, wydania decyzji o pozwoleniu na budowê
 w przypadku sytuowania ewentualnych urz¹dzeñ
reklamowych wzd³u¿ drogi krajowej nr 1 nale¿y zachowaæ odleg³oæ min. 10 m od docelowego krawê¿nika jezdni
11. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê

3.

1. Nr karty terenu 38
symbol terenu KG
Ul. Grunwaldzka
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 droga g³ówna G 1, istniej¹ca adaptowana
 jezdnia szer. min. 2 x 3,5 m.
 chodnik jedno/dwustronny szer min. 2,0 m
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
 lokalizacja przystanków autobusowych  wg rysunku planu

7.

4.

5.
6.

Poz. 1466

 projektowana modernizacja skrzy¿owañ (skrzy¿owania skanalizowane) z ulicami:
 Przemys³owa 39 KZ
 Chopina
 Raciborskiego
 projektowane nowe skrzy¿owanie skanalizowane z
proj. drog¹ lokaln¹ 38a KL przeznaczon¹ do obs³ugi
projektowanego osiedla
 ze wzglêdu na nienormatywne odleg³oci skrzy¿owañ w trasie drogi g³ównej krajowej  zak³ada siê
docelow¹ likwidacjê skrzy¿owañ z ulic¹ Gdañska 41
KL i Krótk¹ 40 KL, Dopuszcza siê tymczasow¹ modernizacjê w/w skrzy¿owañ z ul. wynikaj¹ca z koniecznoci zachowania bezpieczeñstwa ruchu. (z ul.
Krótk¹ jako skrzy¿owanie dzia³aj¹ce wy³¹cznie na
zasadzie prawoskrêtu, z ul. Gdañsk¹  skrzy¿owanie
skanalizowane)
 projektowane poszerzenia pasa drogi:
 na odcinku od ul. Gdañskiej do Przemys³owej zwi¹zane z realizacj¹ dodatkowego pasa jezdni szer
min.3,5 m po stronie wschodniej oraz rejonach modernizowanych skrzy¿owañ
 w przypadku sytuowania wolnostoj¹cych urz¹dzeñ
reklamowych wzd³u¿ drogi nale¿y zachowaæ odleg³oæ min.10,0 m od docelowej (tzn. projektowanej,
po modernizacji) krawêdzi jezdni
MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
czêciowa adaptacja istniej¹cego wydzielenia pasa drogi z korektami zwi¹zanymi z modernizacj¹ skrzy¿owañ
i poszerzeniem pasa drogi wg rysunku planu
PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zatoki postojowej
ozn. na rys. planu do czasu realizacji skrzy¿owania z
projektowan¹ drog¹ 38a KL
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
 odprowadzenie wód opadowych: na odcinku od
skrzy¿owania z ul. Chopina do skrzy¿owania ul.
Gdañsk¹  do kanalizacji deszczowej, na pozosta³ym odcinku  wg warunków okrelonych w operacie wodno-prawnym, z uwzglêdnieniem podczyszczenia do stopnia zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych w przepisach szczegó³owych
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu w obrêbie strefy ochrony rzek i wa³ów przeciwpowodziowych (ozn. na rysunku planu)
wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od prawa wodnego pozwolenia wodno-prawnego; uzgodnienia z Powiatowym Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochronnej GZWP ¯u³awy Wilane
INNE ZAPISY
wszelkie zmiany w zagospodarowaniu pasa drogi wymagaj¹ uzgodnienia z Generalna Dyrekcj¹ Dróg Publicznych w Gdañsku na etapie: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania
decyzji o pozwoleniu na budowê
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8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 38a
symbol terenu KL
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica lokalna L 1/2  projektowana
 jezdnia: min 2 x 3,5 m
 chodnik dwustronny szer min. 2,0 m
 cie¿ka rowerowa jednostronna
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
 proj. skrzy¿owanie skanalizowane z drog¹ g³ówn¹
38KG
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
z uwagi na przebieg przez wa³ Kana³u Raduni wpisany
do rejestru zabytków województwa Pomorskiego
wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 z uwagi na po³o¿enie w strefie ochrony wa³u rzeki Radunii wszelkie dzia³ania inwestycyjne zw. z zagospodarowaniem pasa drogi wymagaj¹ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnienia z Miejskim i
Powiatowym Komitetem Przeciwpowodziowym w
Pruszczu Gdañskim, Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych Województwa Pomorskiego  Terenowym
Oddzia³em w Pruszczu Gdañskim oraz Regionalnym
Zarz¹dem Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni: wg warunków okrelonych w operacie wodno-prawnym; z uwzglêdnieniem podczyszczenia do stopnia zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych przepisami szczegó³owymi
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochronnej GZWP ¯u³awy Wilane
7. INNE ZAPISY
wszelkie dzia³ania inwestycyjne mog¹ce mieæ wp³yw
na organizacjê ruchu na ul. Grunwaldzkiej wymagaj¹
uzgodnienia z Dyrekcj¹ Generalna Dróg Publicznych w
Gdañsku na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i wydania decyzji
o pozwoleniu na budowê
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 38b
symbol terenu KZ
Ul. Chopina (poszerzenie na rogu z Gunwaldzk¹)
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 poszerzenie wydzielenia istniej¹cej ulicy Chopina na
skrzy¿owaniu z ul. Grunwaldzk¹
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu

Dziennik Urzêdowy
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4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni: do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych przepisami szczegó³owymi
7. INNE ZAPISY
wszelkie zmiany w zagospodarowaniu mog¹ce mieæ
wp³yw na organizacjê ruchu na ul. Grunwaldzkiej i Chopina wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Gdañsku oraz dyrekcj¹ Generaln¹ Dróg Publicznych w Gdañsku na etapie: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania decyzji o pozwoleniu na budowê
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 39
symbol terenu KZ
Ul. Przemys³owa
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
Ulica zbiorcza Z 1/2 projektowana
Projektowany przebieg - w poziomie terenu oraz na
estakadzie
Skrzy¿owania  z ul. Grunwaldzk¹ oraz z ulic¹ lokaln¹
45 KL i dojazdow¹.46 KD
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
 chodnik dwustronny
 cie¿ka rowerowa lub ci¹g pieszo-rowerowy jednostronny
 lokalizacja proj. przystanków autobusowych  wg
rysunku planu
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni: wg warunków okrelonych w operacie wodno- prawnym, z uwzglêdnieniem podczyszczenia do stopnia zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych przepisami szczegó³owymi
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu w obrêbie strefy ochrony rzek i wa³ów przeciwpowo-dziowych (ozn. na rysunku planu) wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego; uzgodnienia z
Powiatowym Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i urz¹dzeñ wodnych
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochronnej GZWP ¯u³awy Wilane
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7. INNE ZAPISY
 wszelkie dzia³ania dot. zagospodarowania pasa drogi
wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Gdañsku na etapie: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania decyzji o pozwoleniu na budowê
 wszelkie dzia³ania dotycz¹ce zagospodarowania
pasa drogi maj¹ce wp³yw na organizacjê ruchu na
ul. Grunwaldzkiej wymagaj¹ uzgodnienia z Generalna Dyrekcj¹ Dróg Publicznych w Gdañsku na etapie: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania decyzji o pozwoleniu na budowê
 zmiana przebiegu istniej¹cych sieci uzbrojenia technicznego- w uzgodnieniu z gestorami sieci, projekt
zmiany przebiegu sieci w pasie drogi skoordynowany z projektem budowlanym drogi powinien obejmowaæ wszystkie wystêpuj¹ce media infrastruktury
 W strefie ograniczeñ wzd³u¿ z terenów kolejowych
PKP (ozn. na rysunku planu) obowi¹zuj¹ przepisy
Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r.
Nr 151, poz. 987 z pón. zm.) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle
kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20 maja
2000 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 47, poz 476, Dz. U. z 2000 r.
Nr 52, poz. 627) w sprawie okrelenia odleg³oci i
warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub
krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w sasiedztwie lini kolejowych wykonywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych; Wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP 
Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 40
symbol terenu KL
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica lokalna L 1/2  istniej¹ca adaptowana
 jezdnia: min. 2 x 3,0 m
 chodnik dwustronny szer min. 2,0 m
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
 ze wzglêdu na nienormatywne odleg³oci skrzy¿owañ w trasie drogi g³ównej krajowej -zak³adana docelowa likwidacja skrzy¿owania z droga krajow¹ nr
1 ozn. na rys. planu 38 KG. Dopuszcza siê tymczasow¹ modernizacjê w/w skrzy¿owania z. wynikaj¹c¹ z potrzeby poprawy warunków bezpieczeñstwa
ruchu. (jako skrzy¿owanie dzia³aj¹ce wy³¹cznie na
zasadzie prawoskrêtu)
 skrzy¿owania proste z ulicami 42 KL, 48 KD, 41 KL
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
adaptacja istniej¹cego pasa z czêciow¹ korekt¹ wydzielenia pasa drogi  wg rysunku planu

Poz. 1466

4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
dopuszcza siê parkowanie przyuliczne w poszerzeniach
pasa drogi
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w obrêbie strefy pe³nej ochrony konserwatorskiej
forma wprowadzanych elementów ma³ej architektury w zagospodarowaniu ulicy (owietlenie, kosze,
ogrodzenia, szyldy itp.) powinna harmonizowaæ z
historyczna zabudow¹, reprezentowaæ wysoki standard estetyczny i wymaga uzgodnienia z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem zabytków
 W obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku
planu: obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (jak zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe, drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim wojew. konserwatorem Zabytków i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku; inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji
obiektów archeologicznych zagro¿onych proj. inwestycjami
 placyk w poszerzeniu pasa drogi w rejonie skrzy¿owania z ul. 42 KL nale¿y zagospodarowaæ wg koncepcji zagospodarowania obejmuj¹cej. zieleñ urz¹dzon¹, element ma³ej architektury akcentuj¹cy o ul.
Krótkiej, inne elementy ma³ej architektury typu
owietlenie, kosze, ³awki; ew miejsca postojowe dla
samochodów
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni i parkingów -do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu do stopnia przewidzianego przepisami szczegó³owymi
7. INNE ZAPISY
wszelkie zmiany w zagospodarowaniu pasa drogi mog¹ce mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na ul. Grunwaldzkiej wymagaj¹ uzgodnienia z Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Gdañsku na etapie: wydania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, wydania decyzji o pozwoleniu na budowê
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 41
symbol terenu KL
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica lokalna L 1/2  istniej¹ca adaptowana
 jezdnia: 2 x 3,0 m
 chodnik dwustronny szer. min. 2,0 m
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
 ze wzglêdu na nienormatywne odleg³oci skrzy¿owañ w trasie drogi g³ównej krajowej -zak³ada siê
docelow¹ likwidacjê skrzy¿owania z drog¹ krajow¹
nr 1 ozn na rys. planu 38 KG. Dopuszcza siê tymczasow¹ modernizacjê w/w skrzy¿owania z ul. Grunwaldzk¹ wynikaj¹ca z potrzeby poprawy warunków
bezpieczeñstwa ruchu (jako skrzy¿owanie skanalizowane)
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3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 poszerzenie pasa drogi na fragmencie od skrzy¿owania z ul. Krótk¹ do skrzy¿owania z ulic¹ Grunwaldzk¹  min. 13,0 m
 na pozosta³ym odcinku  adaptacja istniej¹cego pasa
drogi
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
W obrêbie strefy pe³nej ochrony konserwatorskiej forma wprowadzanych elementów ma³ej architektury w
zagospodarowaniu ulicy (owietlenie, kosze, ogrodzenia, szyldy itp.) powinna reprezentowaæ wysoki standard estetyczny i u¿ytkowy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
 zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni i parkingów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu do stopnia
zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych
przepisami szczegó³owymi
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochronnej GZWP ¯u³awy Wilane
7. INNE ZAPISY
 wszelkie zmiany w zagospodarowaniu pasa drogi
mog¹ce mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na ul.
Grunwaldzkiej wymagaj¹ uzgodnienia z Generalna
Dyrekcja Dróg Publicznych w Gdañsku na etapie:
wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania decyzji o pozwoleniu na
budowê
 nie dopuszcza siê w³¹czania terenów Cukrowni
Pruszcz (w przypadku zmiany ich funkcji i sposobu
zagospodarowania) do drogi krajowej nr 1 za porednictwem ulicy Gdañskiej 41KL z wykorzystaniem
istniej¹cego skrzy¿owania
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 42
symbol terenu KL
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica lokalna L 1/2 istniej¹ca adaptowana
 jezdnia: 2 x 2,75 m÷3,0 m
 chodnik jedno/dwustronny szer min. 2,0 m
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
 skrzy¿owanie proste z ul. Chopina, Krótk¹ 40 KL adaptacja
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 poszerzenie istniej¹cego wydzielenia pasa drogi do
min. szer. 10,0 m wzd³u¿ granicy z terenem 12/U,
KP; 11/U, na pozosta³ym odcinku  min. 12,0-14,0 m
 wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
dopuszcza siê parkowanie przy uliczne w poszerzeniach
pasa drogi
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w obrêbie strefy pe³nej ochrony konserwatorskiej
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forma wprowadzanych elementów ma³ej architektury w zagospodarowaniu ulicy (owietlenie, kosze,
ogrodzenia, szyldy itp.) powinna harmonizowaæ z
historyczna zabudow¹, reprezentowaæ wysoki standard estetyczny i wymaga uzgodnienia z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem zabytków
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu: obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów
(jak zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe, drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami
ziemnymi) z Pomorskim wojew. konserwatorem
Zabytków i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku;
inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi
inwestycjami
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni i parkingów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu do stopnia
zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych
przepisami szczegó³owymi
7. INNE ZAPISY
wszelkie zmiany w zagospodarowaniu pasa drogi mog¹ce mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na ul. Chopina
wymagaj¹ uzgodnienia Zarz¹dem Wojewódzkim Dróg
Publicznych w Gdañsku na etapie: wydania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania decyzji o pozwoleniu na budowê
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 43
symbol terenu KL
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica lokalna L 1/2  projektowana, jezdnia: 2 x 3,0 m
 chodnik dwustronny szer min. 2,0, jednostronnie 
cie¿ka rowerowa lub ci¹g pieszo-rowerowy,
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
 skrzy¿owania z ul. 45 KL, 43 a  proste
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
dopuszcza siê parkowanie przy uliczne w poszerzeniach
pasa drogi
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu: obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów
(zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe,
drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami ziemnymi) z Pomorskim wojew. konserwatorem Zabytków
i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku; inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospoda-
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rowaniem terenu w obrêbie strefy ochrony rzek i
wa³ów przeciwpowo-dziowych (ozn. na rysunku planu) wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od przepisów
prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego;
uzgodnienia z Powiatowym Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki
Wodnej i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji
i urz¹dzeñ wodnych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni jezdni i parkingów  do systemu melioracyjnego; po uprzednim podczyszczeniu do stopnia zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych przepisami szczegó³owymi
 istniej¹cy rów melioracyjny  powinien byæ skanalizowany w formie kolektora drena¿owego, w uzgodnieniu z w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji i
urz¹dzeñ wodnych
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochronnej GZWP ¯u³awy Wilane
7. INNE ZAPISY
 w strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu)
 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia
1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987 z pón. zm.)
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie,
przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999
r., zm. z dnia 20 maja 2000 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 47,
poz 476, Dz. U. z 2000 r. Nr 52, poz. 627) w sprawie
okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych
usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w s¹siedztwie linii kolejowych wykonywania robót ziemnych
utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych; wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹
uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej
w Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 43a
symbol terenu KL
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica lokalna L 1/2  istniej¹ca, modernizowana
 jezdnia: 2 x 3,0 m
 chodnik dwustronny szer min. 2,0 m
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
 modernizacja skrzy¿owania z ul. Grunwaldzk¹ 
skrzy¿owanie skanalizowane
 ci¹g pieszy do k³adki nad lini¹ kolejow¹  adaptacja
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)

5.
6.

7.

8.
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dopuszcza siê parkowanie przyuliczne w poszerzeniach
pasa drogi
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone powinny byæ zagospodarowane w formie zieleni urz¹dzonej
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni jezdni i parkingów  do systemu melioracyjnego; po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ pokrelonych przepisami szczegó³owymi
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu w obrêbie strefy ochrony rzek i
wa³ów przeciwpowo-dziowych (ozn. na rysunku planu) wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od przepisów
prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego;
uzgodnienia z Powiatowym Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki
Wodnej i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji
i urz¹dzeñ wodnych
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochronnej GZWP ¯u³awy Wilane
INNE ZAPISY
 w strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu) obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 151,
poz. 987 z pón. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia
MTiGM z dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20 maja
2000 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 47, poz 476, Dz. U. z 2000 r.
Nr 52, poz. 627) w sprawie okrelenia odleg³oci i
warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub
krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w sasiedztwie lini kolejowych wykonywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê
 wszelkie zmiany w zagospodarowaniu pasa drogi
mog¹ce mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na drodze krajowej nr 1 ozn. na rysunku planu 38KG wymagaj¹ uzgodnienia z Generaln¹ Dyrekcja Dróg Publicznych w Gdañsku na etapie: wydania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wydania decyzji o pozwoleniu na budowê
STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê

1. Nr karty terenu 44
symbol terenu KL
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica lokalna L 1/2  projektowana
 jezdnia: 2 x 3,5 m
 chodnik dwustronny szer min. 1,5 m
 cie¿ka rowerowa jednostronna
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 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
 dopuszcza siê parkowanie przy uliczne w poszerzeniach pasa drogi
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie dotyczy
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 w strefie ochrony wa³u rzeki Radunii wszelkie dzia³ania inwestycyjne zw. z zagospodarowaniem pasa
drogi wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od przepisów prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnienia z Miejskim oraz Powiatowym
Komitetem Przeciwpowodziowym w Pruszczu Gdañskim, Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
Województwa Pomorskiego  Terenowym Oddzia³em w Pruszczu Gdañskim oraz Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni i parkingów: wg warunków okrelonych w operacie wodno- prawnym, z uwzglêdnieniem podczyszczenia do stopnia zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych przepisami
szczegó³owymi
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochronnej GZWP ¯u³awy Wilane
INNE ZAPISY
 w strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu)
 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998
r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987 z pón. zm.) w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999 r.,
zm. z dnia 20 maja 2000 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 47, poz
476, Dz. U. z 2000 r. Nr 52, poz. 627) w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony
akustycznej i wykonywania budowli w s¹siedztwie
linii kolejowych, wykonywania robót ziemnych,
utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne zw. wymagaj¹
uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej
w Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych,
wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i
urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê
W szczególnoci nale¿y:
 uzyskaæ niezbêdne zgody (odstêpstwa) MT i GM oraz
Zarz¹du PKP na prowadzenie robót ziemnych w pasie 4 m. od granicy obszaru kolejowego oraz lokalizacje budowli ziemnych z infrastruktur¹ w odleg³oci mniejszej ni¿ 20 m od osi skrajnego toru lub 10m
od granicy obszaru kolejowego
 zachowaæ odleg³oæ proj. infrastruktury drogowej
min. 9 m od osi skrajnego toru
 zabezpieczyæ przejazd w poziomie szyn na warunkach okrelonych przez w/w przepisy
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 wszelkie dzia³ania inwestycyjne mog¹ce mieæ wp³yw
na organizacjê ruchu na ul. Przemys³owej wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w
Gdañsku na etapie wydania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu i wydania
decyzji o pozwoleniu na budowê
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 45
symbol terenu KL
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica lokalna L 1/2  projektowana
 jezdnia: 2 x 3,5 m
 chodnik dwustronny szer. min. 1,5 m
 cie¿ka rowerowa jednostronna
 rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
dopuszcza siê parkowanie przyuliczne w poszerzeniach
pasa drogi
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni: wg warunków okrelonych w operacie wodno- prawnym, z uwzglêdnieniem podczyszczenia do stopnia zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych przepisami szczegó³owymi
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu w obrêbie strefy ochrony rzek i
wa³ów przeciwpowodziowych (ozn. na rysunku planu) wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od przepisów
prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego;
uzgodnienia z, Powiatowym Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki
Wodnej i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji
i urz¹dzeñ wodnych
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochronnej GZWP ¯u³awy Wilane
7. INNE ZAPISY
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne mog¹ce mieæ wp³yw
na organizacjê ruchu na ul. Przemys³owej wymagaj¹ uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w
Gdañsku na etapie wydania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu i wydania
decyzji o pozwoleniu na budowê
 w strefie w s¹siaduj¹cej z terenami kolejowymi (ozn.
na rysunku planu):obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 151,
poz. 987 z pón. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, przepisy Rozporz¹dzenia
MTiGM z dnia 5 maja 1999 r., zm. z dnia 20 maja
2000 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 47, poz 476, Dz. U. z 2000 r.
Nr 52, poz. 627) w sprawie okrelenia odleg³oci i
warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub
krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w sasiedztwie lini kolejowych wy-
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konywania robót ziemnych, utrzymywania zas³on
odnie¿nych i pasów p/po¿arowych
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 46
symbol terenu KD
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica dojazdowa D 1/2; projektowana
 jezdnia: min. 2x 3,0 m
 chodnik jednostronny; min. szer. 2,0 m
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej,
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni: wg warunków okrelonych w operacie wodno- prawnym, z uwzglêdnieniem podczyszczenia do stopnia zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych przepisami szczegó³owymi
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne i zw. z zagospodarowaniem terenu w obrêbie strefy ochrony rzek i
wa³ów przeciwpowodziowych (ozn. na rysunku planu) wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa od przepisów
prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego;
uzgodnienia z Powiatowym Komitetem Przeciwpowodziowym, Rejonowym Zarz¹dem Gospodarki
Wodnej i w³aciwym terenowo zarz¹dem melioracji
i urz¹dzeñ wodnych
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochronnej GZWP ¯u³awy Wilane
7. STAWKA PROCENTOWA
0%
8. INNE ZAPISY
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne mog¹ce mieæ wp³yw
na organizacjê ruchu na ul. Przemys³owej wymagaj¹
uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Gdañsku na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu i wydania decyzji o pozwoleniu na budowê
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 47
symbol terenu KX
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ci¹g pieszo-jezdny
 nawierzchnia brukowa lub asfaltowa, dostosowana
do awaryjnego ruchu pojazdów uprzywilejowanych
 zakaz organizacji zjazdu do ul. Grunwaldzkiej
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3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdnych  do systemu melioracyjnego,
po uprzednim podczyszczeniu do stopnia zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych przepisami szczegó³owymi
7. INNE ZAPISY
nie dotyczy
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 47a
symbol terenu KX
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ci¹g pieszo-jezdny,
 nawierzchnia brukowa lub asfaltowa, dostosowana
do awaryjnego ruchu pojazdów uprzywilejowanych
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdnych  do systemu melioracyjnego, po
uprzednim podczyszczeniu do stopnia zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych przepisami szczegó³owymi
7. INNE ZAPISY
nie dotyczy
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 48
symbol terenu KX
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ci¹g pieszo jezdny jednokierunkowy
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni i parkingów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu do stopnia
zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych
przepisami szczegó³owymi
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7. INNE ZAPISY
nie dotyczy
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 49
symbol terenu KD
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica dojazdowa D 1/2
 jezdnia: min. 2 x 2,75 m
 chodnik jednostronny; min. szer. 2,0 m
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
W obrêbie strefy pe³nej ochrony konserwatorskiej forma wprowadzanych elementów ma³ej architektury w
zagospodarowaniu ulicy (owietlenie, kosze, ogrodzenia, szyldy itp.) powinna harmonizowaæ z historyczna
zabudow¹, reprezentowaæ wysoki standard estetyczny i wymaga uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem zabytków
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nawierzchnie nieutwardzone nale¿y zagospodarowaæ w formie zieleni urz¹dzonej
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni i parkingów  do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu do stopnia
zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych
przepisami szczegó³owymi
7. INNE ZAPISY
 likwidacja istniej¹cych budynków gospodarczych
 dopuszcza siê ich czasow¹ adaptacjê do czasu realizacji docelowego zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem w zapisie planu. (dot. m.in.
gara¿y i istniej¹cych komórek s³u¿¹cych za sk³ady
opa³u do czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych budynkach)
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 50
symbol terenu KD
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica dojazdowa wewnêtrzna, dwukierunkowa D 1/2
 jezdnia: min. 2 x 2,75 m
 chodnik jednostronny; min. szer. 1,5 m
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
adaptacja istniej¹cego wydzielenia
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni  systemem t³ocznym do odbiornika
wód powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu do stopnia zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ
okrelonych przepisami szczegó³owymi
7. INNE ZAPISY
nie dotyczy
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 51
symbol terenu KD
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica dojazdowa wewnêtrzna, dwukierunkowa D 1/2
 jezdnia: min. 2x 2,75 m
 chodnik jednostronny; min. szer. 1,5 m
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
adaptacja istniej¹cego wydzielenia
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni -systemem t³ocznym do odbiornika
wód powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu do stopnia zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ
okrelonych przepisami szczegó³owymi
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie dotyczy
7. INNE ZAPISY
nie dotyczy
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 52
symbol terenu KD
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica dojazdowa D 1/1
 jezdnia: min.3,5 m
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa; betonowa
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
8,0 m
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdnych  do systemu melioracyjnego;
po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych przepisami szczegó³owymi.
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochronnej GZWP ¯u³awy Wilane
7. INNE ZAPISY
nie dotyczy
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
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1. Nr karty terenu 52a
symbol terenu KD
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica dojazdowa D 1/1
 jezdnia: min. 4,5 ÷ 5,0 m
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu, adaptacja istniej¹cego wydzielenia
z wy³¹czeniem obiektu gara¿owego na dzia³ce 29/19
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku
planu: obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów (zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe, drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami
ziemnymi) z Pomorskim wojew. konserwatorem
Zabytków i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku
inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi inwestycjami
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdnych  do kanalizacji deszczowej ; po
uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych przepisami
szczegó³owymi.
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochronnej GZWP ¯u³awy Wilane
7. INNE ZAPISY
nie dotyczy
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 53
symbol terenu KD
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ulica dojazdowa D 1/2
 jezdnia: min. 2x 2,75 m
 chodnik jednostronny; min. szer. 2,0m
 rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
adaptacja istniej¹cego wydzielenia
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ przewidzianych przepisami szczegó³owymi
 obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okrelone dla strefy
ochronnej GZWP ¯u³awy Wilane
7. INNE ZAPISY
Likwidacja istniej¹cych obiektów gospodarczych, dopuszcza siê ich czasow¹ adaptacjê do czasu realizacji
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docelowego zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem w zapisie planu.(w tym m.in. gara¿y i istniej¹cych komórek s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych
piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych budynkach)
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 54
symbol terenu KX
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ci¹g pieszo-jezdny,
 nawierzchnia brukowa lub asfaltowa, dostosowana
do awaryjnego ruchu pojazdów uprzywilejowanych
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w obrêbie strefy pe³nej ochrony konserwatorskiej
forma wprowadzanych elementów ma³ej architektury w zagospodarowaniu ulicy (owietlenie, kosze,
ogrodzenia, szyldy itp.) powinna harmonizowaæ z
historyczna zabudow¹, reprezentowaæ wysoki standard estetyczny i jednorodna stylistykê
 w obrêbie strefy archeologicznej ozn. na rysunku planu: obligatoryjne uzgodnienie wszelkich projektów
(jak zagospodarowanie terenu, inwestycje kubaturowe, drogowe, uzbrojeniowe, itp. zw. z robotami
ziemnymi) z Pomorskim Wojew. Konserwatorem
Zabytków i Muzeum Archeologicznym w Gdañsku;
inwestowanie na tym terenie musi byæ poprzedzone wykonaniem dokumentacji i inwentaryzacji obiektów archeologicznych zagro¿onych planowanymi
inwestycjami
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdnych  do kanalizacji deszczowej, po
uprzednim podczyszczeniu do stopnia zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych przepisami
szczegó³owymi
7. INNE ZAPISY
Nie dotyczy
1. Nr karty terenu 55
symbol terenu KX
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ci¹g pieszo-jezdny
 nawierzchnia brukowa lub asfaltowa, dostosowana
do awaryjnego ruchu pojazdów uprzywilejowanych
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
W obrêbie strefy pe³nej ochrony konserwatorskiej forma wprowadzanych elementów ma³ej architektury w
zagospodarowaniu ulicy (owietlenie, kosze, ogrodzenia, szyldy itp.) powinna mieæ ujednolicon¹ stylistykê
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harmonizuj¹c¹ z historyczna zabudow¹, reprezentowaæ
wysoki standard estetyczny
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew w strefie ochronnej pomnika przyrody
ozn. na rysunku planu obowi¹zuj¹ przepisy rozporz¹dzenia Woj. Gdañskiego nr 3/91 z dnia 25 lutego
1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew i g³azów (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 7/91)
m.in. zakaz wznoszenia nowych budynków, budowli i urz¹dzeñ. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w tej
strefie wymagaj¹ uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem przyrody
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdnych  do kanalizacji deszczowej, po
uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ przewidzianych przepisami szczegó³owymi
 W strefie ochronnej pomnika przyrody obowi¹zuj¹
przepisy rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego Nr
3/91 z dnia 25 lutego 1991 r. w sprawie uznania za
pomniki przyrody niektórych drzew i g³azów (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 7/91) m.in. zakaz wznoszenia budynków,
budowli i urz¹dzeñ
7. INNE ZAPISY
 likwidacja istniej¹cych obiektów kubaturowych ozn
na rysunku planu, dopuszcza siê ich czasow¹ adaptacjê do czasu realizacji docelowego zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem w zapisie
planu
 realizacja elementów zagospodarowania mog¹cych
mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na ul. Chopina wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Zarz¹dem Dróg
w Gdañsku
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 56
symbol terenu KX
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ci¹g pieszo-jezdny,
 nawierzchnia brukowa lub asfaltowa, dostosowana
do awaryjnego ruchu pojazdów uprzywilejowanych
 zakaz organizacji wjazdu/wyjazdu na drog¹ krajow¹
nr 1 ozn 38 KG
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
miejsca postojowe pod³u¿ne
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
W obrêbie strefy pe³nej ochrony konserwatorskiej forma wprowadzanych elementów ma³ej architektury w
zagospodarowaniu ulicy (owietlenie, kosze, ogrodzenia, szyldy itp.) powinna mieæ ujednolicon¹ stylistykê
harmonizuj¹c¹ z historyczna zabudow¹, reprezentowaæ
wysoki standard estetyczny
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obligatoryjne zachowanie istniej¹cych wartociowych drzew
 odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdnych h  do kanalizacji deszczowej,
po uprzednim podczyszczeniu do stopnia zapewniaj¹cego spe³nienie wymagañ okrelonych przepisami szczegó³owymi
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7. INNE ZAPISY
 likwidacja istniej¹cych obiektów kubaturowych, dopuszcza siê ich czasow¹ adaptacjê do czasu realizacji docelowego zagospodarowania terenu zgodnie
z przeznaczeniem w zapisie planu (w tym m.in. istniej¹cych komórek gospodarczych s³u¿¹cych za sk³ady opa³u  do czasu eliminacji systemów ogrzewania wykorzystuj¹cych piece opalane paliwem sta³ym w istniej¹cych budynkach)
 realizacja elementów zagospodarowania mog¹cych
mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na drodze krajowej nr 1 ozn. 38 KG wymaga uzgodnienia z Dyrekcja
Generaln¹ Dróg Publicznych  Oddzia³ Pó³nocny w
Gdañsku
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 57
symbol terenu KX
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
 ci¹g pieszo-jezdny,
 nawierzchnia brukowa lub asfaltowa, dostosowana
do awaryjnego ruchu pojazdów uprzywilejowanych
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie przewiduje siê
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
W obrêbie strefy pe³nej ochrony konserwatorskiej forma wprowadzanych elementów ma³ej architektury w
zagospodarowaniu ulicy (owietlenie, kosze, ogrodzenia, szyldy itp.) powinna mieæ ujednolicon¹ stylistykê
harmonizuj¹c¹ z historyczna zabudow¹, reprezentowaæ
wysoki standard estetyczny
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdnych  do kanalizacji deszczowej, po
uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ przewidzianych przepisami szczegó³owymi
7. INNE ZAPISY
Realizacja elementów zagospodarowania mog¹cych
mieæ wp³yw na organizacjê ruchu na drodze krajowej
nr 1 ozn. 38 KG wymaga uzgodnienia z Dyrekcja Generaln¹ Dróg Publicznych  Oddzia³ Pó³nocny w Gdañsku
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
1. Nr karty terenu 58
symbol terenu KK
2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE
dojazd kolejowy obs³uguj¹cy teren cukrowni "Pruszcz"
 adaptacja
3. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
wg rysunku planu
4. PARKINGI (w liniach rozgraniczaj¹cych drogi-ulicy)
nie dotyczy
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie dotyczy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 strefa ochrony wa³u i rzeki Radunii: wszelkie dzia³a-
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nia inwestycyjne wymagaj¹ uzyskania odstêpstwa
od przepisów prawa wodnego, pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgodnienia z Miejskim oraz Powiatowym Komitetem Przeciwpowodziowym w Pruszczu Gdañskim, Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa Pomorskiego  Terenowym
Oddzia³em w Pruszczu Gdañskim oraz Regionalnym
Zarz¹dem Gospodarki Wodnej w Gdañsku
7. INNE ZAPISY
 obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia
1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987 z pón. zm.)
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie,
przepisy Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 5 maja 1999
r., zm. z dnia 20 maja 2000 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 47,
poz 476, Dz. U. z 2000 r. Nr 52, poz. 627) w sprawie
okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych
usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania budowli w s¹siedztwie linii kolejowych wykonywania robót ziemnych,
utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów p/po¿arowych
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ uzgodnienia z PKP  Zak³ad Infrastruktury Kolejowej w
Gdañsku na etapie projektów koncepcyjnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowania obiektów i urz¹dzeñ (wydanie warunków technicznych), wydawania pozwolenia na budowê
8. STAWKA PROCENTOWA
nie ustala siê
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UCHWA£A Nr LI/1514/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecie  Stara Stocznia
w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 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, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ródmiecie  Stara Stocznia w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar 9,81 ha, ograniczony:
1) od pó³nocy  ulic¹ Wa³ow¹ i ulic¹ Stêpkarsk¹ (w³¹cznie),
2) od wschodu  kana³em portowym  rzek¹ Mot³aw¹
(wy³¹cznie),
3) od po³udnia  kana³em Raduni (w³¹cznie),
4) od zachodu granic¹ zachodni¹ dzia³ki nr 331/4.

§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 12 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 012) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i
urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
24  zabudowa wielorodzinna
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
33  us³ugi:
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 detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
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.
52  funkcje wydzielone niechronione
wyszczególnione z nazwy obiekty u¿ytecznoci publicznej nie wymagaj¹ce specjalnej ochrony, administracja
pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura techniczna
strefowa oraz liniowa, wymagaj¹ca rezerwacji terenu
z wy³¹czeniem dróg i kolei plus dominanty funkcyjne z
zakresu strefy 33,
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne
82  drogi i ulice zbiorcze
02  wody ogólnodostêpne
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) 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.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
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§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

Strefa B
Obszar intensywnej zabudowy ródmiejskiej
Strefa ograniczonego parkowania

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla osób
starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej do
2
2000 m , domy towarowe
wielokondygnacyjne

1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 1
1,2 ± 10%
MAX 6
1,2

15 ³ó¿ek

MAX 1,3

5.
6.

2

1000 m
pow.
sprzeda¿owej
2
1000 m
pow.
ca³kowitej
100 miejsc konsumpc.
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
100 miejsc siedz¹cych

MAX 25

7.

Targowiska, hale targowe

8.

Restauracje, kawiarnie, bary

9.

Biura, urzêdy, poczty, banki

10.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
adwokackie

11.

Kocio³y, kaplice

12.

Domy parafialne, domy kultury

13.

Kina, teatry

14.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

15.

Obiekty muzealne i wystawowe

1000 m
pow. u¿ytkowej

MAX 20

16.

Szko³y podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie
do nauczania

MAX 1,5

17.

Szko³y rednie

1 pomieszczenie
do nauczania

MAX 1,5

18.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

10 studentów

MAX 1,5

19.

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MAX 3

20.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MAX 6

100 miejsc siedz¹cych

MAX 25
MAX 24
MAX 30
MAX 30
MAX 6
MAX 8
MAX 22
MAX 16

2

2

21.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

22.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

23.

Rzemios³o us³ugowe

24.

Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji

25.

K¹pieliska

26.

Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów)

1000 m
pow. sk³adowej

MAX 2

100 zatrudn.

MAX 20

2

100 m
pow. u¿ytkowej
2
100 m
pow. u¿ytkowej
2
100 m terenu
zagospodarowanego
1 kort

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:

MAX 2
MAX 10
MAX 2
MAX 2

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RÓDMIECIE
 STARA STOCZNIA W MIECIE GDAÑSKU NR 1105
1. NUMER TERENU 001

2. POWIERZCHNIA 0,38 ha
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3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 32
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 24 i 33.
Dopuszcza siê 100% us³ug.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Budowa nowych mieszkañ, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2 .
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Produkcja wyrobów z bursztynu.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  min 1,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 16 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 50%,
5) linie zabudowy  okrelone na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników funkcji projektowanych w obrêbie granic strefy, zgodnie z § 4 Uchwa³y.
Brakuj¹ce miejsca parkingowe dla funkcji istniej¹cych
i projektowanych  poza stref¹.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od ulicy Wiosny Ludów i ulicy Stêpkarskiej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) budynki o wartociach kulturowych oznaczone na
rysunku planu  do zachowania i ochrony,
2) zakres ochrony: bry³a (gabaryty, forma dachu), zasady kompozycji bry³y (podzia³ elewacji, rozmieszczenie i wielkoæ otworów okiennych i drzwiowych),
3) prace ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicznym.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) minimum 30% powierzchni dzia³ki nale¿y zagospodarowaæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) w budynkach projektowanych na styku z tzw. ulic¹
Nowa Wa³owa nale¿y przewidzieæ zabezpieczenia
akustyczne (w dostosowaniu do wyników oceny
oddzia³ywania na rodowisko, opracowanej dla tej
trasy),
3) funkcje us³ugowe nie mog¹ powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ powietrza i ha³asu ani pogarszaæ stanu rodowiska
na terenach otaczaj¹cych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Ulica nr 012.82 (tzw. Nowa Wa³owa).
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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
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) realizacja nowej zabudowy wymaga sporz¹dzenia dokumentacji geologiczno  in¿ynierskiej,
b) minimalny poziom terenu: 2,50 m npm.
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 RÓDMIECIE
 STARA STOCZNIA W MIECIE GDAÑSKU NR 1105
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 2,10 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 32
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 24 i 33.
Funkcja mieszkaniowa min. 30%, maks. 65% powierzchni terenu.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2 000 m2 .
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  dla us³ug min 2, dla zabudowy mieszkaniowej i mieszanej mieszkaniowo us³ugowej maks. 1,3,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maksymalna wysokoæ zabudowy do 20 m, wysokoæ dominant nie mo¿e
przekraczaæ 1 kondygnacji ponad dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy pierzei,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 70% dla us³ug,
do 50% dla zabudowy mieszkaniowej i mieszanej
mieszkaniowo  us³ugowej,
5) linie zabudowy  okrelone na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników funkcji projektowanych
w obrêbie granic strefy, zgodnie z § 4 Uchwa³y.
Brakuj¹ce miejsca parkingowe dla funkcji istniej¹cych
i projektowanych  poza stref¹.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
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1) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna z tzw. ulicy Nowej Wa³owej (012-82) za porednictwem ulic lokalnych. Dopuszcza siê obs³ugê z wybudowanej jednej jezdni odcinka tzw. ul. Nowej Wa³owej w³¹czonego do Alei Zwyciêstwa lub do ulicy Siennickiej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) budynki o wartociach kulturowych oznaczone na
rysunku planu  do zachowania i ochrony,
2) zakres ochrony: bry³a (gabaryty, forma dachu), zasady kompozycji bry³y (podzia³ elewacji, rozmieszczenie i wielkoæ otworów okiennych i drzwiowych),
3) w zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y
uwzglêdniæ wykszta³cenie pierzei w miejscach linii
zabudowy, oznaczonych na rysunku planu. W zabudowie usytuowanej w obrêbie pierzei dachy o
spadku od 30° do 45°, w uk³adzie szczytowym lub
kalenicowym,
4) teren objêty ochron¹ archeologiczn¹. Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zapewniæ minimum 8 m2 terenów wypoczynkowych na mieszkañca (tereny zieleni i place
zabaw dla dzieci),
2) dzia³alnoæ inwestycyjn¹ nale¿y poprzedziæ inwentaryzacj¹ drzewostanu,
3) w budynkach projektowanych na styku z tzw. ulic¹
Nowa Wa³owa nale¿y przewidzieæ zabezpieczenia
akustyczne (w dostosowaniu do wyników oceny
oddzia³ywania na rodowisko, opracowanej dla tej
trasy),
4) funkcje us³ugowe nie mog¹ powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ powietrza i ha³asu ani pogarszaæ stanu rodowiska
na terenach otaczaj¹cych,
5) wprowadzenie strefy mieszkaniowo  us³ugowej
wymaga:
a) rozpoznania na podstawie badañ i pomiarów
stopnia ska¿enia rodowiska w zakresie wszystkich jego komponentów (w tym gruntów i wód
gruntowych) z okreleniem zagro¿enia dla zdrowia ludzi,
b) oceny przydatnoci adaptowanych obiektów do
nowych funkcji,
c) opracowania sposobu eliminacji zagro¿eñ,
d) przeprowadzenia rekultywacji terenów oraz renowacji obiektów i urz¹dzeñ w dostosowaniu do
nowych funkcji,
6) wody opadowe z parkingów utwardzonych nale¿y
wstêpnie oczyciæ z osadów i olejów.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Ulica nr 012.82 (tzw. Nowa Wa³owa), istniej¹ca napowietrzna sieæ ciep³ownicza.
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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
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) realizacja nowej zabudowy wymaga sporz¹dzenia dokumentacji geologiczno  in¿ynierskiej,
b) minimalny poziom terenu: 2,50 m npm,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Obowi¹zek udzia³u w kosztach budowy tzw. ulicy
Nowej Wa³owej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê lokalizacjê trafostacji wbudowanych,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
c) zaleca siê lokalizacjê funkcji zwi¹zanych z obs³ug¹ ¿eglugi i turystyki,
d) zaleca siê przeznaczenie pierwszego rzêdu zabudowy na styku z projektowan¹ tzw. ulic¹ Nowa
Wa³owa na funkcje us³ugowe.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RÓDMIECIE
 STARA STOCZNIA W MIECIE GDAÑSKU NR 1105
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 1,80 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 32
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 24 i 33.
Funkcja mieszkaniowa mim. 30%, max. 65% powierzchni terenu.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2 000 m2 .
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  dla us³ug min 2, dla zabudowy mieszkaniowej i mieszanej mieszkaniowo us³ugowej maks. 1,3,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maksymalna wysokoæ zabudowy do 20 m, wysokoæ dominant nie mo¿e
przekraczaæ 1 kondygnacji ponad dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy pierzei,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 70% dla us³ug,
do 50% dla zabudowy mieszkaniowej i mieszanej
mieszkaniowo  us³ugowej,
5) linie zabudowy  okrelone na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
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8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników funkcji projektowanych w obrêbie granic strefy, zgodnie z § 4 Uchwa³y.
Brakuj¹ce miejsca parkingowe dla funkcji istniej¹cych
i projektowanych  poza stref¹.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od ulicy Stara
Stocznia,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) w zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y
uwzglêdniæ wykszta³cenie pierzei w miejscach linii
zabudowy, lokalizacjê dominant architektonicznych
i osi widokowej w miejscach oznaczonych na rysunku planu. W zabudowie usytuowanej w obrêbie pierzei dachy o spadku od 30° do 45°, w uk³adzie szczytowym lub kalenicowym,
2) teren po³o¿ony w granicach obszaru wpisanego do
rejestru zabytków objêty jest ochron¹ archeologiczn¹:
a) wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty pod
budynki i budowle) wymagaj¹ wyprzedzaj¹cego przeprowadzenia ratowniczych badañ archeologicznych,
b) przy realizacji p³ytkich wykopów, zwi¹zanych z
realizacj¹ infrastruktury wymagany jest nadzór
archeologiczny.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zapewniæ minimum 8 m2 terenów wypoczynkowych na mieszkañca (tereny zieleni i place
zabaw dla dzieci),
2) dzia³alnoæ inwestycyjn¹ nale¿y poprzedziæ inwentaryzacj¹ drzewostanu,
3) funkcje us³ugowe nie mog¹ powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ powietrza i ha³asu ani pogarszaæ stanu rodowiska
na terenach otaczaj¹cych,
4) wprowadzenie strefy mieszkaniowo  us³ugowej
wymaga:
a) rozpoznania na podstawie badañ i pomiarów
stopnia ska¿enia rodowiska w zakresie wszystkich jego komponentów (w tym gruntów i wód
gruntowych) z okreleniem zagro¿enia dla zdrowia ludzi,
b) oceny przydatnoci adaptowanych obiektów do
nowych funkcji,
c) opracowania sposobu eliminacji zagro¿eñ,
d) przeprowadzenia rekultywacji terenów oraz renowacji obiektów i urz¹dzeñ w dostosowaniu do
nowych funkcji,
5) wody opadowe z parkingów utwardzonych nale¿y
wstêpnie oczyciæ z osadów i olejów.

Poz. 1467

12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹ca napowietrzna sieæ ciep³ownicza.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
realizacja nowej zabudowy wymaga sporz¹dzenia
dokumentacji geologiczno  in¿ynierskiej.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego
do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad
urbanistyczny Miasta Gdañska (Decyzja Wojewody Gdañskiego Nr 8/N z dnia 11.X.1947 r.)
b) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru objêtego Zarz¹dzeniem Prezydenta RP z dnia 8.IX.1994 r. w
sprawie uznania za pomnik historii.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zaleca siê lokalizacjê trafostacji wbudowanych,
d) zaleca siê lokalizacjê funkcji zwi¹zanych z obs³ug¹ ¿eglugi i turystyki.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RÓDMIECIE
 STARA STOCZNIA W MIECIE GDAÑSKU NR 1105
1. NUMER TERENU 004 2. POWIERZCHNIA 1,50 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 32
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 24 i 33.
Funkcja mieszkaniowa mim. 30%, max. 65% powierzchni terenu.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2 000 m2 .
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  dla us³ug min 1,5, dla zabudowy mieszkaniowej i mieszanej mieszkaniowo 
us³ugowej maks. 1,15,
2) zasady podzia³u  wydzielenie dzia³ek wed³ug historycznych podzia³ów parcelacyjnych lub ich wielokrotnoci,
3) wysokoæ zabudowy  maksymalna wysokoæ zabudowy 15 m, pierzeja wzd³u¿ Kana³u Raduni o wysokoci 10 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 70% dla us³ug,
do 50% dla zabudowy mieszkaniowej i mieszanej
mieszkaniowo  us³ugowej,
5) linie zabudowy  okrelone na rysunku planu.
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
ogólnodostêpnych ci¹gów pieszych o szerokoci min
2,00 m jak oznaczono na rysunku planu.
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników funkcji projektowanych w obrêbie granic strefy, zgodnie z § 4 Uchwa³y.
Brakuj¹ce miejsca parkingowe dla funkcji istniej¹cych
i projektowanych  poza stref¹.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa ze skrzy¿owania ulic
Wa³owa  Stêpkarska  Stara Stocznia oraz bezporednio od ulicy Stara Stocznia,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) w zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y
uwzglêdniæ:
a) wykszta³cenie pierzei w miejscach linii zabudowy, cile okrelonych, oznaczonych na rysunku planu,
b) w zabudowie usytuowanej w obrêbie pierzei
dachy o spadku od 30° do 45°, w uk³adzie szczytowym lub kalenicowym,
c) rytm zabudowy odtwarzanego odcinka pierzei
okrelony historycznymi podzia³ami parcelacyjnymi,
2) teren objêty ochron¹ archeologiczn¹:
a) wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty pod
budynki i budowle) wymagaj¹ wyprzedzaj¹cego przeprowadzenia ratowniczych badañ archeologicznych,
b) przy realizacji p³ytkich wykopów, zwi¹zanych z
realizacj¹ infrastruktury wymagany jest nadzór
archeologiczny.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) realizacja ci¹gów pieszych i cie¿ki rowerowej przy
wykorzystaniu materia³ów przyjaznych rodowisku
(z wykluczeniem materia³ów wylewanych i bitumicznych),
2) nale¿y zapewniæ minimum 8 m2 terenów wypoczynkowych na mieszkañca (tereny zieleni i place
zabaw dla dzieci),
3) wprowadzenie strefy mieszkaniowo  us³ugowej
wymaga:
a) rozpoznania na podstawie badañ i pomiarów
stopnia ska¿enia rodowiska w zakresie wszystkich jego komponentów (w tym gruntów i wód
gruntowych) z okreleniem zagro¿enia dla zdrowia ludzi,
b) oceny przydatnoci adaptowanych obiektów do
nowych funkcji,
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c) opracowania sposobu eliminacji zagro¿eñ,
d) przeprowadzenia rekultywacji terenów oraz renowacji obiektów i urz¹dzeñ w dostosowaniu do
nowych funkcji,
4) funkcje us³ugowe nie mog¹ powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ powietrza i ha³asu ani pogarszaæ stanu rodowiska
na terenach otaczaj¹cych,
5) wody opadowe z parkingów utwardzonych nale¿y
wstêpnie oczyciæ z osadów i olejów.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹ca napowietrzna sieæ ciep³ownicza.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) realizacja nowej zabudowy wymaga sporz¹dzenia dokumentacji geologiczno  in¿ynierskiej,
b) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane dopuszcza
siê w ramach przedsiêwziêcia zintegrowanego:
wymagany jest wspólny projekt zagospodarowania terenu i podzia³u terenu,
c) minimalny poziom terenu: 2,50 m npm.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego
do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad
urbanistyczny Miasta Gdañska (Decyzja Wojewody Gdañskiego Nr 8/N z dnia 11.X.1947 r.),
b) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru objêtego Zarz¹dzeniem Prezydenta RP z dnia 8.IX.1994 r. w
sprawie uznania za pomnik historii,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zaleca siê lokalizacjê trafostacji wbudowanych.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RÓDMIECIE
 STARA STOCZNIA W MIECIE GDAÑSKU NR 1105
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52
Funkcje wydzielone niechronione  bulwar wzd³u¿ nabrze¿a Kana³u Raduni.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Pozosta³e ze strefy.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
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2) zasady podzia³u  minimalna powierzchnia dzia³ki
1800 m2 ,
3) wysokoæ zabudowy  do 5,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 10%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
W zagospodarowaniu i zabudowie terenu uwzglêdniæ przejcie ci¹gu pieszego od mostku na rzece Raduni do wlotu na teren 004.32.
PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  awaryjny dojazd od ul. Sukienniczej (poza
granicami planu) i ul. Stara Stocznia,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹  przy realizacji
p³ytkich wykopów, zwi¹zanych z realizacj¹ infrastruktury wymagany jest nadzór archeologiczny.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wyloty kanalizacji deszczowej do Kana³u Raduni nale¿y wyposa¿yæ w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce,
2) realizacja ci¹gów pieszych i cie¿ki rowerowej przy
wykorzystaniu materia³ów przyjaznych rodowisku
(z wykluczeniem materia³ów wylewanych i bitumicznych),
3) w zagospodarowaniu terenu nad Kana³em Raduni
nale¿y przewidzieæ wprowadzenie zieleni wysokiej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Obiekty sezonowe ustalone wg warunków urbanistycznych w pkt.6.
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:
a) ogólnodostêpny ci¹g pieszy o szerokoci min
2,00 m,
b) zieleñ o zró¿nicowanych formach krajobrazowych,
c) miejsca wypoczynku,
d) minimalny poziom terenu: 2,50 m npm,
e) zakaz realizacji obiektów kubaturowych sta³ych,
f) w terenie dopuszcza siê:
 urz¹dzenia do cumowania i obs³ugi jednostek
p³ywaj¹cych, zwi¹zane z funkcj¹ nabrze¿a i zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi,
 przebieg cie¿ki rowerowej.

Poz. 1467

2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego do
rejestru zabytków jako historyczny uk³ad urbanistyczny Miasta Gdañska (Decyzja Wojewody Gdañskiego Nr 8/N z dnia 11.X.1947 r.),
b) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru objêtego Zarz¹dzeniem Prezydenta RP z dnia 8.IX.1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RÓDMIECIE
 STARA STOCZNIA W MIECIE GDAÑSKU NR 1105
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,96 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52
Funkcje wydzielone niechronione  bulwar wzd³u¿ nabrze¿a Mot³awy z akwatoriami.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  minimalna powierzchnia dzia³ki
9600 m2 ,
3) wysokoæ zabudowy  do 5,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 10%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ul. Stara Stocznia i
ul. Stêpkarskiej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) po³udniowa czêæ terenu po³o¿ona w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków objêta jest
ochron¹ archeologiczn¹:
a) wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty pod
budynki i budowle) wymagaj¹ wyprzedzaj¹cego przeprowadzenia ratowniczych badañ archeologicznych,
b) przy realizacji p³ytkich wykopów, zwi¹zanych z
realizacj¹ infrastruktury wymagany jest nadzór
archeologiczny,
2) dla pó³nocnej czêci terenu (poza obszarem wpi-
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sanym do rejestru zabytków) prace ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicznym.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zagospodarowanie fragmentu bulwaru nad Mot³aw¹ zieleni¹ ogólnodostêpn¹,
2) ochrona szpaleru drzew nad Mot³aw¹ (wycinka
ograniczona do ciêæ sanitarnych),
3) wyloty kanalizacji deszczowej do Mot³awy nale¿y
wyposa¿yæ w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce,
4) realizacja ci¹gu pieszego i cie¿ki rowerowej przy
wykorzystaniu materia³ów przyjaznych rodowisku
(z wykluczeniem materia³ów wylewanych i bitumicznych).
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Obiekty sezonowe ustalone wg warunków urbanistycznych w pkt.6.
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:
a) dojazd do terenu 001.32, 002.32, 003.32 z wprowadzeniem zasad i organizacji ruchu ustalaj¹cych pierwszeñstwo ruchu pieszego i rowerowego,
b) ci¹g pieszy o szerokoci min. 3,00 m i cie¿ka
rowerowa o szerokoci 3,00 m wyranie oddzielone od siebie zieleni¹ nisk¹ lub formami ma³ej
architektury,
c) zieleñ o zró¿nicowanych formach krajobrazowych,
d) elementy ma³ej architektury,
e) miejsca wypoczynku,
f) lokalizacja letnich miejsc gastronomicznych, wystaw, itp.
g) tzw. ulica Nowa Wa³owa nad bulwarem, w rejonie oznaczonym na rysunku planu,
h) nabrze¿a z akwatoriami,
i) urz¹dzenia techniczne zwi¹zane z nabrze¿em oraz
umocnieniami do cumowania i obs³ugi jednostek p³ywaj¹cych,
j) lokalizacja urz¹dzeñ zwi¹zanych z konstrukcj¹
mostu nad Mot³aw¹ pod tzw. ulic¹ Nowa Wa³owa,
k) zagospodarowanie terenu w pasie o szerokoci
10 m przyleg³ym do granic portu (nabrze¿a) z
uwagi na wystêpuj¹ce tu urz¹dzenia techniczne
wymaga nadzoru Urzêdu Morskiego w Gdyni,
l) nabrze¿a z akwatoriami znajduj¹ siê w obszarze
portu morskiego w Gdañsku, okrelonego zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.1998 r. w sprawie
ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku. Dla w/w terenu ustanawia siê s³u¿ebnoæ przejazdu i dostêpu w celu kontynuowa-
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nia dzia³alnoci statutowej Urzêdu Morskiego w Gdyni,
m) minimalny poziom terenu: 2,50 m npm,
n) zakaz realizacji obiektów kubaturowych sta³ych.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) po³udniowa czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad urbanistyczny Miasta Gdañska (Decyzja Wojewody Gdañskiego Nr 8/N z dnia 11.X.1947 r.),
b) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru objêtego Zarz¹dzeniem Prezydenta RP z dnia 8.IX.1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RÓDMIECIE
 STARA STOCZNIA W MIECIE GDAÑSKU NR 1105
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,50 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52
Funkcje wydzielone niechronione  istniej¹ca ulica Wa³owa, docelowo pieszo  rowerowa.
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
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  minimalna powierzchnia dzia³ki
5000 m2 ,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Dopuszcza siê parkowanie w zatokach postojowych.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa ze skrzy¿owania ulic
Wa³owa  Stêpkarska  Stara Stocznia
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Ulica Wa³owa utrwalona liniami zabudowy (nie odtwarzana jako ulica ko³owa).
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) ochrona i uzupe³nienie szpaleru drzew wzd³u¿ projektowanego ci¹gu pieszego w ulicy Wa³owej, wycinka ograniczona do ciêæ sanitarnych,
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12.
13.
14.

15.
16.
17.
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2) realizacja ci¹gu pieszego i cie¿ki rowerowej przy
wykorzystaniu materia³ów przyjaznych rodowisku
(z wykluczeniem materia³ów wylewanych i bitumicznych).
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:
a) zakaz realizacji obiektów kubaturowych sta³ych,
b) ogólnodostêpny ci¹g pieszy o szerokoci min.
3,00 m i cie¿ka rowerowa o szerokoci 3,00 m,
c) zieleñ o zró¿nicowanych formach krajobrazowych,
d) miejsca wypoczynku.
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 RÓDMIECIE
 STARA STOCZNIA W MIECIE GDAÑSKU NR 1105
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0,42 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 02
Wody ogólnodostêpne.
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
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Przejcie ci¹gów pieszych (przez mostek) w miejscu
oznaczonym na rysunku planu.
8. PARKINGI
Nie dopuszcza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  nie ustala siê,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Poz. 1467

7) wody opadowe  nie ustala siê,
8) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Teren objêty ochron¹ archeologiczn¹, realizacja inwestycji naruszaj¹cych brzegi i dno Kana³u wymaga
nadzoru archeologicznego.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
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:
a) Kana³ Raduni wpisany do Rejestru Zabytków (Decyzja Wojewody Gdañskiego Nr 848 z dnia
18.05.1981 r.),
b) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego
do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad
urbanistyczny Miasta Gdañska (Decyzja Wojewody Gdañskiego Nr 8/N z dnia 11.X.1947 r.),
c) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru objêtego Zarz¹dzeniem Prezydenta RP z dnia 8.IX.1994 r. w
sprawie uznania za pomnik historii.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE  STARA STOCZNIA W MIECIE
GDAÑSKU NR 1105
DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,54 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica Stara Stocznia  ulica lokalna.
 prêdkoæ projektowa  50 km/h,
 jezdnia 1 x 2 pasy ruchu, 5,5 ÷ 6,0 m,
 obustronne chodniki, minimum 2,0 m,
 jednostronna cie¿ka rowerowa, minimum 2,0 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, od 18,0 m do 44,0 m
5. PARKINGI
Dopuszcza siê parkowanie w zatokach postojowych
wzd³u¿ jezdni.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO

Poz. 1467

7.

8.
9.
10.
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Teren objêty stref¹ ochrony archeologicznej:
a) wszelkie prace ziemne prowadziæ pod nadzorem
archeologicznym,
b) prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami wymagaj¹ wyprzedzaj¹cego przeprowadzenia ratowniczych badañ archeologicznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej,
2) zachowanie istniej¹cego drzewostanu (wycinka
ograniczona do ciêæ sanitarnych). Uzupe³nienie
drzewostanu dla wykszta³cenia szpaleru.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹ca napowietrzna sieæ ciep³ownicza.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego
do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad
urbanistyczny Miasta Gdañska (Decyzja Wojewody Gdañskiego Nr 8/N z dnia 11.X.1947 r.),
b) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru objêtego Zarz¹dzeniem Prezydenta RP z dnia 8.IX.1994 r. w
sprawie uznania za pomnik historii.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE  STARA STOCZNIA W MIECIE
GDAÑSKU NR 1105
DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 0,43 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica Stêpkarska  ulica dojazdowa.
 prêdkoæ projektowa 40 km/h,
 jezdnia 1 x 2 pasy ruchu, 5,5 ÷ 6,0 m,
 obustronne chodniki, minimum 2,0 m,
 jednostronna cie¿ka rowerowa, minimum 2,0 m,
 zani¿ona skrajnia drogowa pod projektowan¹ ulic¹
Nowa Wa³owa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, od 14,0 m do 18,0 m.
5. PARKINGI
Dopuszcza siê parkowanie w zatokach postojowych
wzd³u¿ jezdni.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Teren objêty stref¹ ochrony archeologicznej  prace
ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicznym.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej,
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2) zachowanie istniej¹cego drzewostanu (wycinka
ograniczona do ciêæ sanitarnych). Uzupe³nienie
drzewostanu dla wykszta³cenia szpaleru.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) przejcie piesze pod tzw. ulic¹ Nowa Wa³owa,
b) stawka procentowa 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
RÓDMIECIE  STARA STOCZNIA W MIECIE
GDAÑSKU NR 1105
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,27 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Skrzy¿owanie ulic Wa³owej, Starej Stoczni i Stêpkarskiej.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, od 38,0 m do 43,0 m.
5. PARKINGI
Wyklucza siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Teren objêty stref¹ ochrony archeologicznej  prace
ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicznym.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) skrzy¿owanie jednopoziomowe ulic lokalnych
Wa³owej i Starej Stoczni oraz dojazdowej ul.
Stêpkarskiej,
b) stawka procentowa 0%.
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
RÓDMIECIE  STARA STOCZNIA W MIECIE
GDAÑSKU NR 1105
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,74 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
tzw. ulica NOWA WA£OWA  ulica zbiorcza (Z 2/2).
 prêdkoæ projektowa 70 km/h,
 jezdnia 2 x 2 pasy ruchu, 2 x 7,0 m,
 dwutorowa linia tramwajowa w pasie miêdzy jezdniami,
 obustronne chodniki, minimum 2,0 m,
 obustronne cie¿ki rowerowe, minimum 2,5 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, od 40,0 m do 46, 0 m.
5. PARKINGI
Wyklucza siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Teren objêty stref¹ ochrony archeologicznej  prace
ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicznym.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
W liniach rozgraniczaj¹cych trasy nale¿y przewidzieæ
realizacjê technicznych i biologicznych rodków ograniczaj¹cych uci¹¿liwy wp³yw na otaczaj¹ce tereny
chronione.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) pod estakad¹ tzw. ulicy Nowej Wa³owej parking
jedno lub wielopoziomowy dla samochodów
osobowych,
b) poprzeczne przejcia piesze  bezkolizyjne w ci¹gu ulic Stêpkarskiej, Wiosny Ludów,
c) rzêdne wysokociowe projektowanej infrastruktury dostosowaæ do parametrów przeprawy mostowej nad Mot³aw¹,
d) stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko  wymagane sporz¹dzenie raportu o
jego oddzia³ywaniu na rodowisko, zgodnie z przepisami szczególnymi.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) poprzeczne przejcia piesze  bezkolizyjne pomiêdzy terenami 001-32 i 002-32,
b) wiat³o pionowe mostu nad Mot³aw¹ w ci¹gu
tzw. ulicy Nowej Wa³owej minimum 8,0 m,
c) przyjêcie zwodzonej konstrukcji mostu.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego ródmiecie 
Stara Stocznia w miecie Gdañsku w skali 1: 1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) granicê zabytkowego zespo³u urbanistycznego
miasta Gdañska wpisanego do Rejestru Zabytków,
4) Kana³ Raduni  wpisany do Rejestru Zabytków,
5) obiekty o walorach historycznych do zachowania i
ochrony,
6) linie zabudowy, cile okrelone,
7) linie zabudowy, nieprzekraczalne,
8) dominantê architektoniczn¹,
9) most na Kanale Raduni,
10) osie widokowe,
11) linie historycznych podzia³ów parcelacyjnych,
12) ci¹gi piesze,
13) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej.
§7
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.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami opracowania niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony uchwa³¹
Rady Miasta Gdañska Nr LXV/484/93 z dnia 29 czerwca 1993 r., og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18,
poz. 102 z dnia 30 czerwca 1993 r. z pón. zm.,
2) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania
przestrzennego ródmiecia Gdañska, zatwierdzony uchwa³¹ Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Gdañsku Nr 44/69 z dnia 5 marca 1969 r. (Dz. Urz.
WRN Nr 7, poz. 45) wraz z póniejszymi zmianami.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1468
UCHWA£A Nr LI/1529/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Pó³nocny II w Gdañsku.
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Poz. 1467

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 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804)
oraz 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, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada
Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Port Pó³nocny II w Gdañsku.
2. Granice planu obejmuj¹ teren ograniczony:
1) od wschodu  ulic¹ Nowotn¹,
2) od po³udnia  brzegiem Martwej Wis³y w rejonie ulicy Siennej,
3) od zachodu  ulic¹ Mjr. H.Sucharskiego,
4) od pó³nocy  granic¹ miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Port Pó³nocny oraz brzegiem Zatoki Gdañskiej.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 35 terenów (oznaczonych symbolem trzycyfrowym od 001
do 035) 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 i
urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
14  ma³e gospodarstwa rekreacyjne plus zabudowa
zagrodowa lub ma³y dom mieszkalny, dopuszcza siê
minimaln¹ wielkoæ dzia³ki 1 ha dla ma³ych gospodarstw rekreacyjnych, ogrody dzia³kowe z altan¹, maksymalna wielkoæ podzia³u do 500 m2
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
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 a us³ugow¹
33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi nauki i owiaty, 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 nie przekraczaj¹cej przewozów
zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci,
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
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Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble itp.
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, produkcjê 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 ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹.
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 itd.
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.
51  funkcje wydzielone chronione
funkcje wyszczególnione z nazwy, wymagaj¹ce ochrony przed uci¹¿liwociami obiekty u¿ytecznoci publicznej, które s¹ budowane przez gminê w ramach zadañ
w³asnych lub zleconych (np. ujêcia wody, szpitale, sanatoria, itd.) oraz tereny zarezerwowane pod chronione dominanty funkcyjne wg uznania (np. muzeum narodowe, szczególne zabytki kultury itd.),
52  funkcje wydzielone niechronione
jak wy¿ej, tylko nie wymagaj¹ce specjalnej ochrony,
administracja pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura
techniczna strefowa oraz liniowa wymagaj¹ca rezerwacji terenu z wy³¹czeniem dróg i kolei, plus dominanty funkcyjne z zakresu strefy 33,
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.
61  zieleñ chroniona
zieleñ niedostêpna dla ludnoci (np. zamkniête rezerwaty przyrody, wydmy itd.), elementy liniowej infrastruktury technicznej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1468

 3270 

itd. Dla wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi
towarzysz¹ce z zakresu strefy 33.
91  torowiska
92  stacje towarowe i sk³ady kolejowe.

62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd..
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 gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia
na budowê, jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych straganów, rozstawianych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem).
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo-jezdne
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu Ruch,
82  drogi i ulice zbiorcze
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu Ruch,
83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o
ruchu przyspieszonym
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu Ruch,
85  tereny obs³ugi komunikacji
parkingi, stacje paliw, przystanki, wêz³y integracyjne

§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) 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,
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia zgodnie z przepisami szczególnymi.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
Wskaniki miejsc postojowych

Lp.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj funkcji

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla osób
starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej do
2
2000 m , domy towarowe
wielokondygnacyjne
Targowiska, hale targowe

9.

Restauracje, kawiarnie, bary

10.

Biura, urzêdy, poczty, banki

11.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
adwokackie

12.

Kocio³y, kaplice

13.

Domy parafialne, domy kultury

14.

Kina, teatry
Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

15.

Podstawa
odniesienia

Obszary ekstensywnej zabudowy
miejskiej

3
1 mieszkanie
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
10 ³ó¿ek
1 pokój

Strefa nieograniczonego
parkowania
4
MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

2

1000 m
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

2

1000 m
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpcyjnych
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
2
1000 m
pow. u¿ytkowej
100 miejsc siedz¹cych

MIN 22

100 miejsc siedz¹cych

min. 16 + 0,3 m.p. dla autokaru

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8

2

16.

Obiekty muzealne i wystawowe

1000 m
pow. u¿ytkowej

min. 20 +0,3 m.p. dla autokaru

17.

Szko³y podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 1,5

18.

Szko³y rednie

1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 1,5

Uwagi

5
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19.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

20.

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

21.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

10 studentów

MIN 1,5
MIN 3
MIN 6

2

22.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

1000 m
pow. sk³adowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ustêpie 1 powy¿sze
wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
1. NUMER TERENU 001 2. POWIERZCHNIA 33,25 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 53
PORT MORSKI  morski terminal kontenerowy i roro
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
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  droga zbiorcza (karta terenu nr 026), uk³ad
drogowy od strony zachodniej (poza granicami planu)
2) woda  z ujêæ w³asnych portu lub z sieci miejskiej
3) elektrycznoæ  zasilanie z sieci elektroenergetycznej
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  odprowadzenie do oczyszczalni zak³adowej w obrêbie terenu lub do oczyszczalni Wschód
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
ochronie podlegaj¹ stanowiska baterii lenej oznaczone na rysunku planu wraz ze stref¹ oznaczon¹ na rysunku planu zapewniaj¹c¹ nienaruszalnoæ posadowienia i ekspozycjê obiektów chronionych
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 wprowadzenie na styku z terenami lenymi (karta
terenu nr 004 i 005) i zalesionymi (karta terenu nr
003) pasa zieleni buforowej o szerokoci minimalnej 15 m o gatunkach zgodnych z miejscowymi
warunkami siedliskowymi
 zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych

12.
13.
14.

15.
16.
17.

MIN 4,5

Nie prowadz¹ce
handlu detalicznego

 zastosowanie rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ oddzia³ywania terminalu w zakresie emisji ha³asu, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 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:
 obs³uga kolejowa z portowego uk³adu bocznicowego od strony zachodniej (poza granicami
planu).
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
b) w granicach terenu znajduje siê obszar leny, objêty zgod¹ Wojewody Pomorskiego O-VII 61121/5/00 na zmianê przeznaczenia gruntów lenych
na cele nielene
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
a) zaleca siê wprowadzenie izolacji akustyczno-wizualnej na styku z terenem 002
b) budowa terminalu kontenerowego uwzglêdnia
zarefulowanie fragmentu morza terytorialnego.

1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 3,40 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 51
PLA¯A (fragment k¹pieliska Stogi)
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
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc.pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ul. Nowotn¹ (poza granicami planu)
2) woda  z sieci miejskiej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  sezonowe urz¹dzenia lokalne
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
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
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
b) teren po³o¿ony przy granicy morskich wód wewnêtrznych ustalonych ustaw¹ z dnia 21.III.1991
r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 6,60 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 61
ZIELEÑ CHRONIONA  wydmy
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
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  od ul. Nowotnej (poza granicami planu)
2) woda  nie ustala siê
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
ochronie podlega stanowisko baterii wydmowej oznaczone na rysunku planu
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
penetracja piesza ograniczona do wyznaczonych cie¿ek
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
teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w
Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê

1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 39,75 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
ZIELEÑ DOSTÊPNA  LASY
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e ze strefy 62
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  od ulicy okrelonej kart¹ terenu nr 026
2) woda  nie ustala siê
3) elektrycznoæ  nie ustala siê
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
ochronie podlega stanowisko baterii wydmowej oznaczone na rysunku planu wraz ze stref¹ oznaczon¹ na
rysunku planu zapewniaj¹c¹ nienaruszalnoæ posadowienia i ekspozycjê obiektów chronionych
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
rekultywacja terenu i uzupe³nienie drzewostanu
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
teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w
Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê zachowanie i urz¹dzenie systemu cie¿ek pieszych i rowerowych.
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 82,50 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
ZIELEÑ DOSTÊPNA  LASY
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e ze strefy 62
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5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  od ulicy okrelonej kart¹ terenu nr 026 oraz
od ul. Nowotnej (poza granicami planu) systemem
istniej¹cych duktów lenych, ci¹giem pieszym od
ul. Wrzosy (w ladach duktów), tras¹ rowerow¹
(fragment trasy od Wis³oujcia do ul. Nowotnej),
jak na rysunku planu
2) woda  nie ustala siê
3) elektrycznoæ  nie ustala siê
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
ochronie podlega stanowisko baterii wydmowej oznaczone na rysunku planu
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
rekultywacja, uzupe³nienie drzewostanu i dolesienie
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
w granicach terenu cie¿ka rowerowa jak na rysunku planu
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w
Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
zaleca siê zachowanie i urz¹dzenie systemu cie¿ek pieszych i rowerowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1. NUMER TERENU 006 2. POWIERZCHNIA 96,10 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
STREFA PRODUKCYJNO US£UGOWO SK£ADOWA
 centrum logistyczne
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ centrum oraz obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  drogi zbiorcze 2/2 (karty terenu nr 025 i 026)
2) woda  z ujêæ w³asnych portu
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do uk³adu kanalizacji ciekowej ³¹cz¹cego
Stogi z oczyszczalni¹ Wschód, (17.1 a, b)
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu, (17.1 a, b)
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 co najmniej 10% ogólnej powierzchni terenu lub
wydzielonych dzia³ek zachowaæ jako biologicznie
czynne z uwzglêdnieniem istniej¹cych zespo³ów
cennego drzewostanu,
 obowi¹zek wprowadzenia szpaleru zieleni wysokiej
wzd³u¿ wydzielonych dróg o gatunkach zgodnych
z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
 zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 zagro¿enie powodziowe terenu w rejonie skrzy¿owania ulic (karty terenu nr 025, 026)
 teren po³o¿ony w s¹siedztwie terenu 008-52 (wi¹zka ruroci¹gów paliwowo-surowcowych)
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Dopuszcza siê poszukiwanie z³ó¿ bursztynu oraz sk³adowanie ziemi i odpadów nieszkodliwych dla rodowiska przydatnych do uzdatniania terenów (podniesienie rzêdnej)
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê

Poz. 1468

15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
a) ustala siê koniecznoæ opracowania wielobran¿owej koncepcji programowo-przestrzennej (dla
terenów nr 006 i 007 ³¹cznie) wraz z propozycj¹
parcelacji i etapowania realizacji uwzglêdniaj¹cej zmiany fizjograficzne terenu,
b) ustala siê etapowanie realizacji systemów infrastruktury technicznej z wy³¹czeniem rozwi¹zañ
tymczasowych, w tym realizacjê w pierwszym
etapie elementów uk³adu drogowego niezbêdnego do obs³ugi terenu 001
c) obs³uga kolejowa  z portowego uk³adu bocznicowego od strony zachodniej, poza granicami
planu.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
 warunki zagospodarowania i u¿ytkowania terenu reguluje ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póniejszymi
zmianami)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 zaleca siê zintegrowanie funkcjonalne i przestrzenne terenu centrum logistycznego z terenem morskiego terminalu kontenerowego (teren nr 001)
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 12,65 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
NR STREFY 41
STREFA PRODUKCYJNO US£UGOWO SK£ADOWA 
funkcja preferowana: centrum logistyczne, zaplecze administracyjne i obs³ugi komunikacyjnej dla terenów nr
001 i 006
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  droga zbiorcza (karta terenu nr 026)
2) woda  z ujêæ w³asnych portu

Poz. 1468
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3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do projektowanego uk³adu kanalizacji ciekowej ³¹cz¹cego Stogi z oczyszczalni¹ Wschód
(17.1a,b)
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu (17.1a,b)
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 co najmniej 10% ogólnej powierzchni terenu lub
wydzielonych dzia³ek zachowaæ jako biologicznie
czynne z uwzglêdnieniem istniej¹cych zespo³ów
cennego drzewostanu
 zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 teren po³o¿ony w bezporednim s¹siedztwie terenu 009-52 (wi¹zka ruroci¹gów paliwowo-surowcowych)
 zagro¿enie powodziowe w p³d-zach. czêci terenu
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
a) ustala siê koniecznoæ opracowania wielobran¿owej koncepcji programowo-przestrzennej dla
terenów nr 006 i 007 ³¹cznie wraz z propozycj¹
parcelacji i etapowania realizacji uwzglêdniaj¹cej zmiany fizjograficzne terenu
b) ustala siê etapowanie realizacji systemów infrastruktury technicznej z wy³¹czeniem rozwi¹zañ
tymczasowych.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 zaleca siê zintegrowanie funkcjonalne i przestrzenne terenu centrum logistycznego z terenem morskiego terminalu kontenerowego (teren nr 001)

1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 14,15 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Nr strefy 52
FUNKCJE WYDZIELONE NIECHRONIONE  wi¹zka ruroci¹gów surowcowo-produktowych ³¹cz¹cych terminal naftowy w Porcie Pó³nocnym z baz¹ PERN w
Gdañsku wraz ze stref¹ bezpieczeñstwa
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy.  nie ustala siê
2) zasady podzia³u.  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ustala siê mo¿liwoæ poprowadzenia poprzecznych
powi¹zañ drogowych od ulicy okrelonej w karcie
terenu nr 025 do terenu okrelonego w karcie terenu
nr 010
PARKINGI
nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê
2) woda  nie ustala siê
3) elektrycznoæ  nie ustala siê
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Dopuszcza siê sadzenie pojedynczych drzew w odleg³oci 5,0 m od ruroci¹gów
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) ca³y obszar jako strefa bezpieczeñstwa wi¹zki ruroci¹gów,
2) p³d. czêæ terenu  zagro¿enie powodziowe
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
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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b) obowi¹zuje zakaz wznoszenia budowli oraz sk³adowania materia³ów palnych zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi
dalekosiê¿ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 98, poz.
1067)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
 zaleca siê zagospodarowanie terenu zieleni¹ nisk¹
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 8,20 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52
FUNKCJE WYDZIELONE NIECHRONIONE  wi¹zka ruroci¹gów surowcowo-produktowych ³¹cz¹cych terminal naftowy w Porcie Pó³nocnym z baz¹ PERN w
Gdañsku wraz ze stref¹ bezpieczeñstwa
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
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê
2) woda  nie ustala siê
3) elektrycznoæ  nie ustala siê
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) 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
Dopuszcza siê sadzenie pojedynczych drzew w odleg³oci 5,0 m od ruroci¹gów
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) ca³y obszar jako strefa bezpieczeñstwa wi¹zki ruroci¹gów
2) zagro¿enie powodziowe
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%

Poz. 1468

16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
 nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
b) obowi¹zuje zakaz wznoszenia budowli oraz sk³adowania materia³ów palnych zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2000 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw
p³ynnych, ruroci¹gi dalekosiê¿ne do transportu
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98, poz. 1067)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 zaleca siê zagospodarowanie terenu zieleni¹ nisk¹
1. NUMER TERENU 010 2. POWIERZCHNIA 77,60 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
STREFA PRODUKCYJNO US£UGOWO SK£ADOWA
 centrum logistyczne
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  drogi zbiorcze 2/2 (karty terenu nr 025 i 026)
2) woda  z ujêæ w³asnych portu
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do uk³adu kanalizacji ciekowej ³¹cz¹cego
Stogi z oczyszczalni¹ Wschód (17.1 a, b)
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu (17.1 a, b)
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

Poz. 1468
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1) co najmniej 10% ogólnej powierzchni terenu lub
wydzielonych dzia³ek zachowaæ jako biologicznie
czynne z uwzglêdnieniem istniej¹cych zespo³ów
cennego drzewostanu,
2) obowi¹zek wprowadzenia szpaleru zieleni wysokiej
wzd³u¿ wydzielonych dróg o gatunkach zgodnych
z miejscowymi warunkami siedliskowymi
3) zakaz odprowadzenia nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) po³udniowa czêæ terenu  zagro¿enie powodziowe
2) przez teren przebiega linia 110 kV
3) teren po³o¿ony w bezporednim s¹siedztwie terenu 008-52 (wi¹zka ruroci¹gów paliwowo-surowcowych)
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Dopuszcza siê poszukiwanie z³ó¿ bursztynu oraz sk³adowanie ziemi i odpadów nieszkodliwych dla rodowiska przydatnych do uzdatniania terenów (podniesienie rzêdnej)
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
a) ustala siê koniecznoæ opracowania wielobran¿owej koncepcji programowo-przestrzennej
wraz z propozycj¹ parcelacji i etapowania realizacji uwzglêdniaj¹cej zmiany fizjograficzne terenu
b) ustala siê etapowanie realizacji systemów infrastruktury technicznej z wy³¹czeniem rozwi¹zañ
tymczasowych
c) obs³uga kolejowa  z portowego uk³adu bocznicowego od strony zachodniej, poza granicami
planu.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960),
b) teren czêciowo objêty decyzj¹ Ministra Rolnictwa i Gosp. ¯ywnociowej nr GZU-og-0602/Z19101/92 z 29.09.92r. o przeznaczeniu gruntów
rolnych na cele nierolnicze,
c) w odniesieniu do linii 110 kV obowi¹zuj¹ przepisy okrelone przez rozporz¹dzenie Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i
Lenictwa z dnia 11.VIII.98 r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i rodowiska, dopuszczonych poziomów promieniowania jakie mog¹
wystêpowaæ w rodowisku oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107,
poz. 676).
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3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
nie ustala siê
1. NUMER TERENU 011 2. POWIERZCHNIA 26,50 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 14
OGRODY DZIA£KOWE
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e ze strefy 14
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia. dzia³ki zabudow¹.  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulice okrelone kartami terenu nr 026 i 028
2) woda  z ujêæ w³asnych lub sieci miejskiej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
koniecznoæ cyklicznych badañ stopnia ska¿enia gleby i produktów ¿ywnociowych pochodz¹cych z
ogródków dzia³kowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) ska¿enie gleby w s¹siedztwie tras komunikacyjnych
okrelonych w kartach terenu nr 026, 027 i 028,
2) zagro¿enie powodziowe
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
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transpor-
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tu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie
ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w
Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
 w przypadku stwierdzenia ska¿enia upraw pochodz¹cych z ogrodów dzia³kowych zaleca siê zmianê
sposobu u¿ytkowania poprzez podjêcie stosownej
procedury planistycznej
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 7,20 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿nej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  min 1,0
2) zasady podzia³u  min 3000 m2
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulica okrelona kart¹ terenu nr 026 i ul. Kaczeñce (karta terenu nr 024)
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
lub z sieci ciep³owniczej
6) cieki  do uk³adu miejskiej kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej
2) obowi¹zek wprowadzenia szpaleru zieleni wysokiej
wzd³u¿ wydzielonych dróg o gatunkach zgodnych
z miejscowymi warunkami siedliskowymi
3) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren po³o¿ony w bezporednim s¹siedztwie terenu 008-52 (wi¹zka ruroci¹gów paliwowo-surowcowych)
2) zagro¿enie powodziowe
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê

Poz. 1468

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
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 nie ustala siê
1. NUMER TERENU 013 2. POWIERZCHNIA 12,25 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 14
OGRODY DZIA£KOWE
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e ze strefy 14
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc.pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ul. Kaczeñce (karta terenu nr 024) i ul. Wosia Budzysza(karta terenu nr 028)
2) woda  z ujêæ w³asnych lub sieci miejskiej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
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
1) zagro¿enie powodziowe,
2) przez teren przebiega linia 110 kV
3) teren po³o¿ony w bezporednim s¹siedztwie tere-

Poz. 1468

13.
14.

15.
16.
17.
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nu 009-52 (wi¹zka ruroci¹gów paliwowo-surowcowych)
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
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960),
b) w odniesieniu do linii 110 kV obowi¹zuj¹ przepisy okrelone przez rozporz¹dzenie Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i
Lenictwa z dnia 11.VIII.98 r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i rodowiska, dopuszczonych poziomów promieniowania jakie mog¹
wystêpowaæ w rodowisku oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107, poz.
676).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
nie ustala siê

1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 2,10 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
budynek mieszkalny przy ul. Siennej 26
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy.  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulica Sienna (karta terenu nr 030)
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do miejskiej kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej w tym wprowadzenie szpaleru zieleni
wysokiej wzd³u¿ wydzielonych dróg o gatunkach
zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi
2) zakaz odprowadzenia nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe
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
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
b) obowi¹zuje zachowanie odleg³oci zabudowy i
innych elementów zagospodarowania terenu od
linii kolejowych zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5
maja 1999 r. w sprawie okrelenia odleg³oci i
warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew
lub krzewów, elementów ochrony akustycznej,
wykonywanie robót ziemnych, budynków lub
budowli w s¹siedztwie linii kolejowych oraz sposobu urz¹dzania i utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów przeciwpo¿arowych (Dz. U. Nr 47,
poz. 476 z pón. zm.)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 0,45 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 91
TOROWISKA KOLEJOWE
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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
wiadukty nad ulicami Sienn¹ i Wosia Budzysza
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê
2) woda  nie ustala siê
3) elektrycznoæ  nie ustala siê
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) 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
zagro¿enie powodziowe
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
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 nie ustala siê
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 0,37 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 91
TOROWISKA KOLEJOWE
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê

Poz. 1468

5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc.pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
wiadukt nad ulic¹ Sienn¹
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê
2) woda  nie ustala siê
3) elektrycznoæ  nie ustala siê
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY SRODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe
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
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
 warunki zagospodarowania i u¿ytkowania terenu reguluje ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z póniejszymi
zmianami)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 nie ustala siê
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 1,30 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
US£UGI  preferowane us³ugi sportu i rekreacji nadwodnej

Poz. 1468
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  12 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulica Sienna (karta terenu nr 031)
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do miejskiej kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
d) ustala siê co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynne
e) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) przez teren przebiega linia 110 kV,
2) zagro¿enie powodziowe
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
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
b) obowi¹zuje zachowanie odleg³oci zabudowy i
innych elementów zagospodarowania terenu od

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

linii kolejowych zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 20.05.2000 r.
w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w s¹siedztwie linii kolejowych oraz sposobu urz¹dzania i utrzymywania
zas³on odnie¿nych i pasów przeciwpo¿arowych
(Dz. U. Nr 47 poz. 476 ze zmianami),
c) w odniesieniu do linii 110 kV obowi¹zuj¹ przepisy
okrelone przez rozporz¹dzenie Ministra Ochrony
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z
dnia 11.VIII.98 r. w sprawie szczegó³owych zasad
ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla
ludzi i rodowiska, dopuszczonych poziomów promieniowania jakie mog¹ wystêpowaæ w rodowisku oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz.
U. Nr 107, poz. 676).
d) warunki zagospodarowania i u¿ytkowania terenu reguluje ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.
U. Nr 115 poz. 1229 z póniejszymi zmianami)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
a) zaleca siê porz¹dkowanie zabudowy od strony linii
brzegowej Martwej Wis³y i kszta³towanie frontu wodnego z uwzglêdnieniem dominanty przestrzennej
mostu drogowego nad Martw¹ Wis³¹
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 4,70 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
STREFA PRODUKCYJNO US£UGOWO SK£ADOWA 
preferencja dla funkcji strefy 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
mieszkalnictwo oraz obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u.  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulica Wosia Budzysza (karta terenu nr 028),
ulica Sienna (karta terenu nr 031), ulica okrelona
kart¹ terenu nr 032
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do miejskiej kanalizacji sanitarnej
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10.
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13.
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7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej terenu
2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe
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
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 1,40 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
mieszkalnictwo oraz obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  min 1,0
2) zasady podzia³u  min 3000 m2
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  max. 50%
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulice okrelone w kartach terenu nr 032 oraz
033

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Poz. 1468

2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do miejskiej kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej
2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe
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
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 4,44 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO-US£UGOWA z
preferencj¹ dla us³ug
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nowa zabudowa mieszkaniowa bez us³ug oraz obiekty
handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  do 12 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. do 50%
5) linie zabudowy  nie ustala siê

Poz. 1468
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Zachowanie ci¹gu pieszo-jezdnego, ³¹cz¹cego ulice
nr 033-81 i 032-81
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulic¹ okrelon¹ kart¹ terenu nr 032 i ul. Kaczeñce (karta terenu nr 033) w ograniczonym zakresie
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do miejskiej kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
zaleca siê zachowanie zespo³u zabudowy mieszkaniowej z lat 20-tych XX wieku o walorach kulturowych
(ul. Kaczeñce, Nr 1  7, 15  19) jak na rysunku planu
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej terenu
2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe
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
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 12,90 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 14
OGRODY DZIA£KOWE

Dziennik Urzêdowy
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e ze strefy 14
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ul. Kaczeñce (karta terenu nr 033) i ul. Wosia Budzysza (nr 028)
2) woda  z ujêæ w³asnych lub sieci miejskiej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  nie ustala siê
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
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
zagro¿enie powodziowe
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
1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 3,80 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
STREFA PRODUKCYJNO-US£UGOWO-SK£ADOWA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
mieszkalnictwo oraz obiekty handlowe o powierzchni
powy¿ej 2000 m2
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5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulica Sienna (karta terenu nr 031), ulica Kaczeñce (karta nr 033)
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego i redniego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do miejskiej kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1) ustala siê co najmniej 10% powierzchni biologicznie czynnej terenu
2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe
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
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

Poz. 1468

1. NUMER TERENU 023
2. POWIERZCHNIA 6,70 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
STREFA PRODUKCYJNO US£UGOWO SK£ADOWA
 preferowane funkcje wykorzystuj¹ce dostêp do nabrze¿y Martwej Wis³y
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
mieszkalnictwo oraz obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  ulica Sienna (karta terenu nr 031)
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do miejskiej kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do wód powierzchniowych po
oczyszczeniu
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
zaleca siê zachowanie zabudowy przy ul. Siennej 31,
56, 57 o wartociach kulturowych z mo¿liwoci¹ zmiany funkcji na niemieszkaln¹
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê co najmniej 10% powierzchni biologicznie czynnej terenu
2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe
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
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a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w
Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
b) warunki zagospodarowania i u¿ytkowania terenu reguluje ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.
U. Nr 115, poz. 1229 z póniejszymi zmianami)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
a) zaleca siê porz¹dkowanie zabudowy od strony linii
brzegowej Martwej Wis³y i kszta³towanie frontu wodnego z uwzglêdnieniem dominanty przestrzennej
mostu drogowego przez Martw¹ Wis³ê
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
1. NUMER TERENU 024
2. POWIERZCHNIA 1,10 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
CI¥G PIESZO  JEZDNY 1/1  ulica Kaczeñce, odcinek od ul. Wosia Budzysza do ulicy okrelonej w karcie terenu nr 026
4. 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
zachowanie i konserwacja istniej¹cego drzewostanu
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
a) stawka procentowa 0%
b) w liniach rozgraniczaj¹cych kana³ melioracyjny
do zachowania
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 nie ustala siê
1. NUMER TERENU 025
2. POWIERZCHNIA 5,25 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA 2X2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
40 m
5. PARKINGI
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odcinki dróg wymagaj¹ce odwodnienia nale¿y wyposa¿yæ w lokalne uk³ady kanalizacji deszczowej
uzbrojone w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci
piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich zrzutem do wód powierzchniowych
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren po³o¿ony w bezporednim s¹siedztwie terenu 008-52 (wi¹zka ruroci¹gów paliwowo-surowcowych)
2) po³udniowa czêæ terenu  zagro¿enie powodziowe
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
a) stawka procentowa 0%
b) w liniach rozgraniczaj¹cych cie¿ka rowerowa o
szerokoci 2,5 m po stronie po³udniowo-zachodniej
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiegoustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 nie ustala siê
1. NUMER TERENU 026
2. POWIERZCHNIA 12,04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA 2x2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
40 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
1) odcinki dróg wymagaj¹ce odwodnienia nale¿y wyposa¿yæ w lokalne uk³ady kanalizacji deszczowej
uzbrojone w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci
piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich zrzutem do wód powierzchniowych
2) na odcinku styku z terenami okrelonymi w kartach
nr 004 i 005 ustala siê przeprowadzenie ekoduktów
³¹cz¹cych w/w tereny
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) skrzy¿owanie z wi¹zk¹ ruroci¹gów naftowych (karta
terenu nr 008)
2) zagro¿enie powodziowe  po³udniowa czêæ terenu
3) przez teren przebiega linia energetyczna 110 kV

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
a) stawka procentowa 0%
b) w liniach rozgraniczaj¹cych cie¿ka rowerowa o
szer. 2,5 m po stronie wschodniej na odcinku
ulicy jak na rysunku planu
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
a) teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960),
b) w granicach terenu znajduje siê obszar leny,
objêty zgod¹ Wojewody Pomorskiego nr O-VII
6112-1/5/00 na zmianê przeznaczenia gruntów
lenych na cele nielene,
c) warunki skrzy¿owania z wi¹zk¹ ruroci¹gów zgodne z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 20.09.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje
paliw p³ynnych, ruroci¹gi dalekosiê¿ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 98, poz. 1067).
d) w odniesieniu do linii 110 kV obowi¹zuj¹ przepisy okrelone przez rozporz¹dzenie Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i
Lenictwa z dnia 11.VIII.98 r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i rodowiska, dopuszczonych poziomów promieniowania jakie mog¹
wystêpowaæ w rodowisku oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107, poz.
676).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 zaleca siê bezkolizyjne przeprowadzenie ci¹gu
pieszego ³¹cz¹cego tereny okrelone w kartach
terenu nr 004 i 005.
1. NUMER TERENU 027
2. POWIERZCHNIA 8,03 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 83
ULICA G£ÓWNA RUCHU PRZYSPIESZONEGO 2x2
ul. Sucharskiego, na odcinku od po³udniowej granicy
planu do terenu okrelonego w karcie terenu nr 034
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
70 m dla zagospodarowania ³¹cznego z terenem s¹siaduj¹cym od strony zachodniej
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odcinki dróg wymagaj¹ce odwodnienia nale¿y wyposa¿yæ w lokalne uk³ady kanalizacji deszczowej uzbrojone w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci piaskow-
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ników i separatorów substancji ropopochodnych
przed ich zrzutem do wód powierzchniowych
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
a) stawka procentowa 0%
b) ustala siê bezkolizyjne skrzy¿owanie z ulic¹ Wosia Budzysza oraz wiadukt nad ulic¹ Sienn¹
c) ustala siê bezkolizyjne skrzy¿owanie z ulic¹ okrelon¹ w karcie terenu nr 026
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 nie ustala siê
1. NUMER TERENU 028
2. POWIERZCHNIA 4,50 ha
3. ULICA LUB DROGA Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA 2X2, Wosia Budzysza,
odcinek od granicy wschodniej planu do skrzy¿owania z tras¹ Sucharskiego
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
40 m
5. PARKINGI
w rejonie skrzy¿owania z ulic¹ okrelon¹ w karcie terenu nr 024, w liniach rozgraniczaj¹cych parking o
pojemnoci ok. 50 miejsc parkingowych, wjazd na
zasadzie prawoskrêtu
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) odcinki dróg wymagaj¹ce odwodnienia nale¿y wyposa¿yæ w lokalne uk³ady kanalizacji deszczowej
uzbrojone w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich zrzutem do wód powierzchniowych
2) zachowanie i konserwacja istniej¹cego drzewostanu
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
a) stawka procentowa 0%
b) w liniach rozgraniczaj¹cych 2-kierunkowa linia
tramwajowa, jak na rysunku planu
c) w liniach rozgraniczaj¹cych ponadlokalna cie¿ka rowerowa

Poz. 1468
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
 teren czêciowo po³o¿ony w granicach portu gdañskiego ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960,)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
 nie ustala siê
1. NUMER TERENU 029
2. POWIERZCHNIA 0,90 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA 2X2, Wosia Budzysza
odcinek od granicy zachodniej planu do skrzy¿owania z tras¹ Sucharskiego (karta terenu nr 027)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
40 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
odcinki dróg wymagaj¹ce odwodnienia nale¿y wyposa¿yæ w lokalne uk³ady kanalizacji deszczowej
uzbrojone w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci
piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich zrzutem do wód powierzchniowych
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
a) stawka procentowa 0%
b) w liniach rozgraniczaj¹cych dwukierunkowa linia tramwajowa
c) w liniach rozgraniczaj¹cych ponadlokalna cie¿ka rowerowa
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 nie ustala siê
1. NUMER TERENU 030
2. POWIERZCHNIA 0,30 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA 1X2, Sienna
odcinek od granicy zachodniej planu do ul. Sucharskiego (karta terenu nr 027)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
16 m
5. PARKINGI
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odcinki dróg wymagaj¹ce odwodnienia nale¿y wyposa¿yæ w lokalne uk³ady kanalizacji deszczowej
uzbrojone w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci
piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich zrzutem do wód powierzchniowych
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
 stawka procentowa 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 nie ustala siê
1. NUMER TERENU 031
2. POWIERZCHNIA 1,40 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA 1 x 2,Sienna
odcinek od granicy wschodniej planu do ul. Sucharskiego (karta terenu nr 027)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
min. 15 m
5. PARKINGI
w rejonie skrzy¿owania z ul. Kaczeñce (karta terenu
nr 032), w liniach rozgraniczaj¹cych parking o pojemnoci ok. 30 miejsc parkingowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) odcinki dróg wymagaj¹ce odwodnienia nale¿y wyposa¿yæ w lokalne uk³ady kanalizacji deszczowej
uzbrojone w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich zrzutem do wód powierzchniowych
2) zachowanie i konserwacja istniej¹cego drzewostanu
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
 stawka procentowa 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w
Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
 nie ustala siê
1. NUMER TERENU 032
2. POWIERZCHNIA 0,36 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA 1 x 2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
min. 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
odcinki dróg wymagaj¹ce odwodnienia nale¿y wyposa¿yæ w lokalne uk³ady kanalizacji deszczowej uzbrojone w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich zrzutem do wód powierzchniowych
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
 stawka procentowa 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 nie ustala siê
1. NUMER TERENU 033
2. POWIERZCHNIA 0,90 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
CI¥G PIESZO-JEZDNY 1X1, ul. Kaczeñce
odcinek od ul. Siennej (karta terenu nr 031) do ul. Wosia Budzysza (karta terenu nr 028)
4. 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
zachowanie i konserwacja istniej¹cego drzewostanu
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8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
zagro¿enie powodziowe
9. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
a) stawka procentowa 0%
b) w liniach rozgraniczajacych kana³ melioracyjny
do zachowania
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
 nie ustala siê
1. NUMER TERENU 034
2. POWIERZCHNIA 3,82 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 83, 82
ULICE G£ÓWNE I ZBIORCZE  czêæ wêz³a drogowego ulic GP 2/2 i Z 2/2 w granicach planu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
nie ustala siê
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odcinki dróg wymagaj¹ce odwodnienia nale¿y wyposa¿yæ w lokalne uk³ady kanalizacji deszczowej
uzbrojone w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce w postaci
piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich zrzutem do wód powierzchniowych
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
a) stawka procentowa 0%
b) ustala siê ni¿ej wymienione wymogi technicznofunkcjonalne wêz³a:
 bezkolizyjny przebieg jezdni drogi g³ównej GP
2/2(karta terenu nr 027),
 bezkolizyjne powi¹zanie z ulic¹ Sucharskiego
 odcinkiem w kierunku Westerplatte (poza
granicami planu),
 bezkolizyjny przejazd nad uk³adem bocznicowym do terminali prze³adunkowych w Porcie
Pó³nocnym(poza granicami planu),
c) fragmenty terenu zbêdne dla rozwi¹zañ drogowych przeznacza siê na cele centrum logistycznego (karta terenu nr 010)
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
 teren po³o¿ony w granicach portu gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transpor-
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

tu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI.98 r. w sprawie
ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w
Gdañsku (Dz. U. Nr 146, poz. 960)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
nie ustala siê

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.

1. NUMER TERENU 035
2. POWIERZCHNIA 1,20 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 85
TERENY OBS£UGI KOMUNIKACJI -pêtla tramwajowa Stogi Pla¿a
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
nie ustala siê
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie i konserwacja istniej¹cego drzewostanu i zieleni towarzysz¹cej
2) wody opadowe po oczyszczeniu odprowadzane do
systemu kanalizacji ul. Nowotnej (poza granicami
planu)
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
stawka procentowa 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
nie ustala siê

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca
1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 30 wrzenia 1993 r. Nr 18,
poz. 102) we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.

§6
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Port Pó³nocny II w Gdañsku, wykonany w skali 1: 2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku oznaczono nastêpuj¹ce elementy planu:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi, okrelone klasyfikacj¹ strefow¹,
4) cie¿ki rowerowe w granicach stref,
5) granicê administracyjn¹ portu,
6) strefê bezpieczeñstwa ruroci¹gów paliwowo-surowcowych.
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,

§8

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1469
UCHWA£A Nr XXIV/257/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Hopy, dzia³ka
nr 104, w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c 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 (t. j. 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, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 wraz z pón. zm.)
Rada Gminy Przodkowo uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych,
przeznacza siê pod us³ugi rzemios³a.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
UR  us³ugi rzemios³a nieuci¹¿liwego:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 20o-45°),
 powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
 architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
 uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
 obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
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 zbiornik wodny, zadrzewienia na terenie dzia³ki podlegaj¹ ochronie,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 20 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej nr
224,
 6 m od KD2,
 5 m od linii elektroenergetycznej NN,
 5 m od oczka wodnego.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi wojewódzkiej nr
224 (szer. poszerzenia 12,5 m od osi jezdni).
KD2  poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej (szer. poszerzenia 3 m),
 drzewa przydro¿ne podlegaj¹ ochronie.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania kanalizacji nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych, po
wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej cieki
odprowadzane do tej kanalizacji musz¹ odpowiadaæ
dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni w Przodkowie, na terenie posesji nale¿y przewidzieæ lokalizacjê poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczego uk³adu kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piasku do wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i piasku musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê,
odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ
segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug
grup asortymentowych i zagospodarowywane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej,
 równolegle z rozpoczêciem zainwestowania terenu
nale¿y przyst¹piæ do przebudowy skrzy¿owania drogi lokalnej z drog¹ wojewódzk¹ nr 224 w sposób
okrelony przez Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Gdañsku na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
5. Ustalenia inne:
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochron-

nej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny us³ug rzemios³a,
5) poszerzenie istniej¹cej drogi wojewódzkiej,
6) poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod us³ug rzemios³a na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r. z pón. zm.)  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1470
UCHWA£A Nr XXIV/262/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tokary, dzia³ki nr 15/1, 15/2, cz. 15/4, w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
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ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 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, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 wraz z pón. zm.)
Rada Gminy Przodkowo uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
i budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22o-35° lub 45o-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2 ,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD1,
 5 m od linii elektroenergetycznej NN,
 15 m od granicy lasu.
KD  projektowany dojazd wewnêtrzny o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD 1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej nr 1026023
(szer. poszerzenia 6 m od osi jezdni).
 drzewo przydro¿ne do zachowania.
Zi  zieleñ izolacyjna: wysoka, rednia i niska.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania
kanalizacji dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych, opró¿nianych okresowo przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje, cieki wywo¿one
bêd¹ na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w
Przodkowie, pod warunkiem, ¿e oczyszczalnia w
Przodkowie odbierze planowan¹ iloæ cieków zgromadzonych w zbiornikach bezodp³ywowych, w przypadku zgody (owiadczenia na pimie) oczyszczalni
na odbiór cieków, wymagane jest udokumentowanie wywozu cieków ze zbiorników na oczyszczalniê gminn¹,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgod-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej nr 1026023 za porednictwem projektowanego dojazdu oraz z istniej¹cej drogi gminnej nr 1026023.
5. Ustalenia inne:
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z zdnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) projektowany dojazd wewnêtrzny,
6) poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej,
7) zieleñ izolacyjna.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz.Urz.Woj.Gd. nr 20, poz. 139
z 1992 r. z pón. zm.)  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1470, 1471

 3292 

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1471
UCHWA£A Nr XXIV/264/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Czeczewo,
dzia³ka nr 170/3, w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c 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 (t. j. 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, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5,
art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 wraz z pón. zm.)
Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych,
przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2 ,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 20 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej nr
10210,
 6 m od KD i KD2,
 5 m od linii elektroenergetycznej NN,
 10 m od krawêdzi lasu.
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  projektowany dojazd wewnêtrzny o szer. 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD2  poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej (szer. poszerzenia 0-5 m w liniach rozgraniczaj¹cych).
KD3  poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej nr
10210 (szer. poszerzenia 12,5 m od osi jezdni),
 drzewa przydro¿ne do zachowania.
KX  projektowany ci¹g pieszy o szer. 3 m w liniach
rozgraniczaj¹cych:

 na teren wprowadziæ elementy ma³ej architektury tj.
³awki, mietniki itp.
Zi  zieleñ izolacyjna:
 zadrzewiæ i zakrzewiæ.
ZL  zieleñ lena:
 pozostawiæ w stanie istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania
kanalizacji dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych, opró¿nianych okresowo przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje, cieki wywo¿one
bêd¹ na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w
Przodkowie, pod warunkiem, ¿e oczyszczalnia w
Przodkowie odbierze planowan¹ iloæ cieków zgromadzonych w zbiornikach bezodp³ywowych, w przypadku zgody (owiadczenia na pimie) oczyszczalni
na odbiór cieków, wymagane jest udokumentowanie wywozu cieków ze zbiorników na oczyszczalniê gminn¹,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  odpady winny byæ segregowane wed³ug grup asortymentowych w miejscu ich wytwarzania, organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników
usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej oraz z istniej¹cej
drogi powiatowej nr 10210 za porednictwem projektowanej drogi wewnêtrznej oraz projektowanego dojazdu, z istniej¹cej drogi lokalnej,
 na etapie planów zagospodarowania terenu przed³o¿yæ projekt w³¹czenia drogi wewnêtrznej do drogi
powiatowej do akceptacji zarz¹du drogi.
5. Ustalenia inne:
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z zdnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

nieprzekraczalne linie zabudowy,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
projektowana droga wewnêtrzna,
projektowany dojazd wewnêtrzny,
poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej,
poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej,
projektowany ci¹g pieszy,
zieleñ izolacyjna,
zieleñ len¹.
§3

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r. z pón. zm.)  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1472
UCHWA£A Nr XXIV/275/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Przodkowo,
dzia³ki nr 837, 356/1, cz. 355/2 i cz. 355/1 w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c 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 (t. j. 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, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5,
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art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 wraz z pón. zm.)
Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren us³ug owiaty oraz
teren us³ug kultury, przeznacza siê pod us³ugi.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
U  tereny us³ug:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 20o-45°),
 powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
 architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
 uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
 obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki), czêæ nowych nasadzeñ
wprowadziæ wzd³u¿ granicy z istniej¹cym cmentarzem,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 5 m od linii elektroenergetycznej NN,
 6 m od granicy dzia³ki z istniej¹c¹ drog¹ lokaln¹.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do oczyszczalni w Przodkowie, po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej cieki odprowadzane do tej kanalizacji musz¹ odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni w Przodkowie,
na terenie posesji nale¿y przewidzieæ lokalizacjê
poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczego uk³adu kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piasku do wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i piasku musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ fir-
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mê, odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ
segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug
grup asortymentowych i zagospodarowywane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej.
5. Ustalenia inne:
 teren podlegaj¹cy opracowaniu znajduje siê czêciowo w strefie ochrony sanitarnej od istniej¹cego
cmentarza (50 m), w strefie obowi¹zuje zakaz sytuowania zabudowañ mieszkalnych, zak³adów produkuj¹cych i/lub przechowuj¹cych artyku³y ¿ywnociowe, zak³adów ¿ywienia zbiorowego,
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z zdnia 06.08.1993 r.

go, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1473
UCHWA£A NR XXXV/243/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 122/96 Rady Gminy Damnica
z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia op³aty targowej w gminie Damnica.
Na podstawie art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84) Rada Gminy Damnica uchwala, co
nastêpuje:

§2

§1

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny us³ug.

W uchwale Nr 122/96 Rady Gminy Damnica z dnia 30
grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia op³aty targowej w gminie Damnica wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 2 uchwa³y otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci op³aty targowej
dziennie:
 od handlu z rêki, z koszów  5,00 z³,
 od handlu z wozów konnych, przyczep, ci¹gników
i pojazdów samochodowych oraz stoisk  20,00
z³.

§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod us³ugi na 30%
§4
1)

2)
3)

4)

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139 z
1992 r. z pón. zm.)  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskie-

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1474
UCHWA£A Nr 219/XL/2002
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia cennika mieci
i górnych stawek op³at ponoszonych przez w³acicieli
nieruchomoci za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz okrelenia zasad ich rozliczania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6 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
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 78/XII/99 Rady Gminy w Przechlewie
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z dnia 30 wrzenia 1999 r. w sprawie: ustalenia cennika
mieci i górnych stawek op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie usuwania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz okrelenia zasad i rozliczania  za³¹cznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 19/XL/2002
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
Cennik mieci przyjmowanych na gminnym
sk³adowisku odpadów sta³ych w Przechlewie
1. Cena 1 m3 mieci:
 posegregowane 3,50 z³ + VAT,
 nie segregowane 5,50 z³ + VAT.
2. Wspó³czynniki przeliczeniowe dla mieci uwzglêdniaj¹c zró¿nicowane koszty sk³adowania, utylizacji i op³at
za sk³adowanie odpadów:
 mieci komunalne  wspó³. 1,0
 mieci mieszane  wspó³. 2,0
 mieci przemys³owe  wspó³. 3,0
3. Rodzaj mieci:
MIECI KOMUNALNE  uwa¿a siê za odpady zwi¹zane
bezporednio z bytowaniem, wytwarzane i wyrzucane
z gospodarstw domowych i obiektów u¿ytecznoci publicznej.
MIECI MIESZANE  uwa¿a siê za odpady z gospodarstw domowych i ma³ych zak³adów produkcyjnych,
sklepów, butików itp.
MIECI PRZEMYS£OWE  uwa¿a siê za odpady powsta³e i wytworzone w gospodarce przemys³owej,
zwi¹zane z przetworzeniem innych produktów, powsta³ych w wyniku wykonanych napraw i remontów oraz
odpady pochodne wytworzone w danej dzia³alnoci.

1475
UCHWA£A Nr XLIII/183/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie wysokoci stawki procentowej op³aty adiacenckiej.
Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Nr 115,
poz. 741 wraz ze zm.) oraz 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 pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej
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w wysokoci 0,1% ró¿nicy pomiêdzy wartoci¹ nieruchomoci przed wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, a wartoci¹ nieruchomoci po wybudowaniu tych
urz¹dzeñ.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
A. Przedcieczyñski

1476
UCHWA£A Nr XLVI/412/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie op³at za przewozy osób
rodkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15; art. 40 ust. 1 art. 41
ust. 1; art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558) i art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 97, poz. 1050) oraz § 1 ust. 3 i § 3 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia
1999 r. w sprawie sposobu ustalenia op³at dodatkowych
z tytu³u przewozu osób oraz zabieranych ze sob¹ do rodka transportowego osób i rzeczy (Dz. U. Nr 38, poz. 376)
Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii komisji
Finansowo-Bud¿etowej i Polityki Gospodarczej uchwala,
co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treæ za³¹cznika do uchwa³y Nr XXII/188/
2000 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie op³at za przewozy osób rodkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie (zm. z dnia 29 sierpnia
2002 r.) w sposób nastêpuj¹cy:
1) Dotychczasowe pkt 2,3,4,5,6,7 otrzymuj¹ odpowiednio oznaczenie 4,5,6,8,9,10
2) Dodaje siê pkt 2,3,7,11 w brzmieniu:
2. Op³aty za karnety 5-cio przejazdowe:
1) normalne 8,40 z³,
2) ulgowe 4,20 z³.
3. Op³aty za bilety imienne 7 dniowe o niekontrolowanej iloci przejazdów na wszystkich liniach
dziennych, na terenie miasta Tczewa
a) normalne 17 z³,
b) ulgowe 8,50 z³.
7. Op³ata manipulacyjna za przyjêcie op³aty za przejazd jednorazowy u prowadz¹cego pojazd:
a) za wykupienie biletu normalnego 0,20 z³,
b) za wykupienie biletu ulgowego 0,10 z³.
11. Op³ata dodatkowa za spowodowanie przez podró¿nego zatrzymania lub zmiany trasy rodka
transportowego bez uzasadnionej przyczyny
255 z³.
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3) W pkt 10 wyra¿enie okrelonej w ust. 5 i 6 zastêpuje siê wyra¿eniem okrelonej w ust. 8 i 9.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do wydania jednolitego tekstu za³¹cznika uwzglêdniaj¹cego zmiany dokonane niniejsz¹ uchwa³¹.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski

1477
UCHWA£A Nr XLVI/413/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y ustalaj¹cej zasady odp³atnoci za korzystanie z przedszkoli miejskich.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117,
poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362) po zasiêgniêciu opinii Komisji Edukacji i Komisji Finansowo 
Bud¿etowej Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr L/391/93 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
23 grudnia 1993 r. w sprawie zasad odp³atnoci za korzystanie z przedszkoli miejskich, zmienionej uchwa³ami Rady
Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 1994 r. Nr LIV/417/94
i z dnia 30 marca 2000 r. Nr XVIII/164/2000 w § 2 ust. 1
skrela siê wyrazy: od 1 wrzenia 2002 r.  80%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta w
Tczewie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski

1478
UCHWA£A Nr XXX/236/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 5 wrzenia 2002 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Kaliska.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz 733) oraz 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, zm. Dz. U. z 2002 roku, Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558) Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1
Artyku³y powo³ane w uchwale bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 735).
§2
1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20 ust. 1 oraz lokali
uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 3.
2. Gmina Kaliska z zastrze¿eniem § 3, wynajmuje na warunkach okrelonych w niniejszej uchwale lokale, osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe o niskich
dochodach, a tak¿e zapewnia na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie lokale socjalne i zamienne.
3. Gmina mo¿e wyodrêbniæ poszczególne lokale w celu
ich zbycia, na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami, kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnej gospodarki
zasobem mieszkaniowym.
§3
1. W zasobie mieszkaniowym gminy wydziela siê lokale
przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
2. O wyborze najemcy zwolnionego lokalu, o którym
mowa w pkt 1 decyduje Zarz¹d Gminy Kaliska
§4
Zarz¹d Gminy wyznacza z mieszkaniowego zasobu
gminy Kaliska lokale odpowiadaj¹ce warunkom okrelonym w art. 2 ust. 1 pkt 5, które po opró¿nieniu bêd¹ oddawane w najem jako lokale socjalne.
§5
1. Za spe³niaj¹ce warunki do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony uwa¿a siê osoby:
a) zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych na sta³y
pobyt ludzi, lub mieszkaj¹ce w lokalach, w których
na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿
6 metrów kw. powierzchni pokoi,
b) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza 130% najni¿szej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 85% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Warunki wymienione w pkt 1 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
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1. Za spe³niaj¹ce warunki do zawarcia umowy o najem
lokalu socjalnego uwa¿aj¹ siê osoby:
a) zamieszkuj¹ce w lokalu nie nadaj¹cych siê na sta³y
pobyt ludzi lub mieszkaj¹ce w lokalach, w których
na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿
5m2 powierzchni pokoi,
b) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza 100% najni¿szej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 65% w gospodarstwie wieloosobowym,
c) którym uprawnienie do otrzymania lokalu przyzna³
s¹d w wyroku.
2. Warunki wymienione w pkt 1 lit. a i b musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
§7
Do dochodu, o którym mowa w § 5 i § 6 zalicza siê
dochód przeliczony na cz³onka gospodarstwa domowego wg przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
§8
1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony lub lokalu socjalnego, z zastrze¿eniem
pkt 2 przys³uguje osobom, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
a) s¹ lokatorami lokali nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi, a stan techniczny zajmowanych lokali nie
powsta³ z ich winy,
b) wywi¹zuj¹ siê regularnie w obowi¹zku uiszczania
czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela,
c) wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku utrzymania we w³aciwym stanie technicznym dotychczas zajmowanego
lokalu.
2. Poza kolejnoci¹ gmina Kaliska zapewnia lokale socjalne osobom, o których mowa w art. 14 i art. 35.
3. Poza kolejnoci¹ gmina Kaliska powinna zapewniæ lokale mieszkalne osobom, które:
a) opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci i pochodz¹ z gminy Kaliska,
b) utraci³y na terenie gminy Kaliska mieszkanie wskutek
klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru b¹d innych
zdarzeñ losowych.
§9
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zamian lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy:
a) dokonane zamiany powinno byæ poprzedzone uregulowaniem aktualnych zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych
najemców,
b) zmiany lokali mo¿na dokonaæ za zgod¹ gminy, której w³asnoæ stanowi lokal.
2. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami zdrowotnymi najemcy lub cz³onka jego gospodarstwa domowego, udokumentowanych zawiadczeniem lekarskim,
mo¿e byæ dokonana zamiana na inny, wolny lokal.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê, lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy zgodnie z art. 691 Kodeksu Cywilnego:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) Zarz¹d Gminy mo¿e zawrzeæ umowê najmu z osob¹,
która mieszka³a stale z najemc¹ do chwili jego mierci,
bêd¹c synow¹, ziêciem, pe³noletnim rodzeñstwem
zmar³ego najemcy lub jego wspó³ma³¿onka,
2) wobec osób nie wymienionych w pkt 1 podejmowane
bêdzie postêpowanie zmierzaj¹ce do opuszczenia lokalu, je¿eli osobami bez tytu³u prawnego do zajmowania lokalu sta³y siê po 12 listopada 1994 r.
§ 11
Lokale o pow. u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2 mog¹
byæ oddawane w najem:
1) osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe (minimum 5 osób) spe³niaj¹cym warunki okrelone w
§ 5,
2) w przypadku braku osób spe³niaj¹cych warunki okrelone w pkt 1, osobom prowadz¹cym gospodarstwo
domowe (minimum 3 osoby) których dochód zapewni terminowe regulowanie czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela. Oczynszowanie tych lokali zostanie okrelone wg zasad polityki czynszowej.
§ 12
W³aciwa Komisja Rady Gminy we wspó³pracy z pracownikiem urzêdu ds. gospodarki komunalnej weryfikuje wnioski o najem lokali, oraz wybór osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
§ 13
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem lokali socjalnych:
a) wnioski przyjmowane wstêpnie rozpatrywane przez
pracownika urzêdu ds. gospodarki komunalnej,
b) weryfikacjê wniosków przeprowadza komisja przy
wspó³udziale pracownika ds. gospodarki komunalnej wg kryteriów zawartych w § 8,
c) komisja we wspó³pracy z pracownikiem ds. gospodarki komunalnej opracowuje wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,
d) wykazy o których mowa wy¿ej zatwierdza przewodnicz¹cy zarz¹du,
e) zatwierdzony wykaz osób podaje siê do publicznej
wiadomoci na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
Kaliska.
§ 14
Traci moc Uchwa³a Nr VIII/58/95 Rady Gminy Kaliska z
dnia 18 lutego 1995 r. w sprawie zasad i gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gminy.
§ 15
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kaliska.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kalisakch
S. Witos

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXX/235/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 5 wrzenia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558)
oraz art. 21 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zasady polityki czynszowej w lokalach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Powo³ane w treci artyku³y ustawy bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).
§3
Traci moc uchwa³a Nr XVI/137/2000 Rady Gminy Kaliska z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na 2001 r.

g) brak wody  15% obni¿ki stawki bazowej,
h) brak kanalizacji  5% obni¿ki stawki bazowej,
k) usytuowanie  poddasze  10% obni¿ki stawki bazowej,
l) niski parter  zawilgocenie od gruntu  10% obni¿ki
stawki bazowej,
m) wiek budynku 11  30 lat  10% obni¿ki stawki bazowej,
n) wiek budynku 31  50 lat  20% obni¿ki stawki bazowej,
o) wiek budynku powy¿ej 50 lat  30% obni¿ki stawki
bazowej,
3. Maksymalna obni¿ka stawki bazowej nie mo¿e przekroczyæ 60% jej wartoci.
4. Wysokoæ podwy¿ki czynszu nie mo¿e przekroczyæ
wskaników okrelonych w art. 9 ust. 3 ustawy.
5. W lokalach o powierzchni powy¿ej 80 m2 wysokoæ
czynszu nale¿y ustalaæ w wysokoci 200% stawki czynszu okrelonej w pkt 2.
6. Czynsz najmu lokali socjalnych ustala siê w wysokoci
50% najni¿szego czynszu, obowi¹zuj¹cego w gminnym
zasobie mieszkaniowym (art. 23 ust. 4). Nie pobiera
siê czynszu od osób poszkodowanych w wyniku po¿aru i klêsk ¿ywio³owych.
7. W lokalach wynajêtych przed 9 lipca 2001 r. bêdzie
mog³a byæ dokonana co 6 miesiêcy regulacja czynszu
o wskanik, okrelony w art. 9 ust. 3 do czasu uzyskania stawki maksymalnej w wysokoci 3% wartoci odtworzonej (art. 28 ust. 2).

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
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UCHWA£A Nr XXX/244/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 5 wrzenia 2002 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kalisakch
S. Witos
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXX/235/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 5 wrzenia 2002 r.
Zasady polityki czynszowej w lokalach
stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy
1. Stawka bazowa czynszu nie mo¿e przekroczyæ 3%
wartoci odtworzeniowej lokalu.
2. Zarz¹d Gminy ustala stawki czynszu lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy z
uwzglêdnieniem czynników, o których mowa w art. 7
ustawy:
a) mieszkanie o wspó³czesnym standardzie wyposa¿one w c.o. z dala czynne, ciep³¹ wodê, kanalizacjê,
energiê elektryczn¹, WC, ³azienkê  0% obni¿ki stawki
bazowej,
b) brak c.o. z dala czynnego  5% obni¿ki stawki bazowej,
c) brak ciep³ej wody  5% obni¿ki stawki bazowej,
d) brak c.o. i c. w.  20% obni¿ki stawki bazowej,
e) brak ³azienki  5% obni¿ki stawki bazowej,
f) brak W. C.  5% obni¿ki stawki bazowej,

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy Kaliska.
Na podstawie art. 33 ust. 2, w zwi¹zku z art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz w zwi¹zku
z § 36 Statutu Gminy Kaliska, na wniosek Zarz¹du Gminy
Kaliska Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy Kaliska (Dz.Urz. Nr 102 z 18.12.2001 r. poz. 1978) dokonuje
siê nastêpuj¹cych zmian:
1. W § 8:
pkt 1 skrela siê p.pkt f, p.pkt i otrzymuje brzmienie:
obs³uga kasowa Urzêdu, GOPS i KZP,
w pkt 3 dodaje siê p.pkt g o treci: wspó³praca z kierownikami placówek owiatowo-wychowawczych i
prowadzenie spraw organizacyjnych owiaty,
p.pkt h o treci nastêpuj¹cej: prowadzenie spraw organizacyjnych z zakresu s³u¿by zdrowia,
w pkt 4 dodaje siê p.pkt g o treci nastêpuj¹cej: wspó³praca z kierownikami placówek owiatowo-wychowawczych w sprawie projektów organizacyjnych,
w pkt 5 dodaje siê p.pkt i o treci: prowadzenie spraw
z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, konkursy
na stanowiska dyrektorów placówek owiatowych.
2. § 9 otrzymuje brzmienie:
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3.
4.
5.
6.

Wójt Gminy mo¿e powo³ywaæ do prowadzenia spraw
szczególnych swoich pe³nomocników.
Dotychczasowy § 9 zmienia siê na § 10.
W za³¹czniku Nr 4 skrela siê punkty: 4  7 nadaje siê
dla pkt 4 treæ nastêpuj¹c¹: Kontrola wewnêtrzna wykonywana jest w oparciu o Zarz¹dzenie Wójta Gminy.
W za³¹czniku Nr 6 Tab. Nr 1 skrela siê pkt 16 a pkt 17,
18, 19, 20 zmienia siê na: 16, 17, 18, 19.
W za³¹czniku Nr 7 wykrela siê St.ds. ksiêgowoci
owiaty, organizacji placówek owiatowych  1 et..
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kalisakch
S. Witos

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Uchwa³y Nr III/128/93 Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie powo³ania zak³adu bud¿etowego.
5. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad gospodarki finansowej jednostek bud¿etowych, zak³adów
bud¿etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud¿etowych oraz szczegó³owych zasad i terminów rozliczeñ i wp³at do bud¿etu przez zak³ady
bud¿etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek
bud¿etowych.
6. Niniejszego statutu.
§2
1. Siedzib¹ Zak³adu jest Stary Dzierzgoñ.
2. Zak³ad jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy i dzia³a na
terenie gminy Stary Dzierzgoñ.
3. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Zak³adu sprawuje Zarz¹d
Gminy Stary Dzierzgañ.
ROZDZIA£ II
PRZEDMIOT DZIA£ANIA ZAK£ADU
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UCHWA£A Nr III/29/01
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu stanowi¹cy za³¹cznik niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Steinborn
STATUT
GMINNEGO ZAK£ADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W STARYM DZIERZGONIU
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej zwany dalej
Zak³adem jest zak³adem bud¿etowym i dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1998 r. z pón.
zm.).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.).
3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.).

§3
Przedmiotem dzia³ania zak³adu.jest wiadczenie us³ug
w zakresie:
1. Zarz¹dzania i utrzymania w nale¿ytym stanie technicznym budynków i urz¹dzeñ komunalnych stanowi¹cych
w³asnoæ komunaln¹ gminy Stary Dzierzgoñ.
2. Utrzymanie czystoci ulic, placów: i chodników na terenie gminy.
3. Wywóz nieczystoci sta³ych i p³ynnych oraz prowadzenie szaletów publicznych.
4. Konserwowania i utrzymywania zieleni, zadrzewieñ,
wodoci¹gów wiejskich, cmentarzy komunalnych i wysypisk mieci.
5. wiadczenie us³ug pogrzebowych.
6. Produkcji i dostawy wody.
7. Produkcji i dystrybucji energii cieplnej.
8. Odbioru i oczyszczania cieków i odprowadzania do
odbiorników naturalnych.
9. Utrzymania i konserwacji studni publicznych.
10. Odbioru i odprowadzenia wód opadowych do odbiorników naturalnych.
11. Prowadzenia dzia³alnoci inwestycyjnej zwi¹zanej z
zakresem dzia³ania Zak³adu.
12. Organizowanie dowozu dzieci do szkó³ i przedszkoli.
13. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z najmem lokali u¿ytkowych i mieszkalnych na terenie gminy.
14. wiadczenie us³ug na rzecz ludnoci i innych podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonej dzia³alnoci.
15. Organizowanie prac w zakresie prac publicznych i
robót interwencyjnych.
16. Wykonywanie innych doranych robót b¹d us³ug zleconych przez Wójta lub Zarz¹d Gminy.
17. wiadczenie us³ug w zakresie produkcji i handlu materia³ami budowlanymi, us³ug transportowych, us³ug
budowlanych, us³ug remontowych.
18. Prowadzenie szkoleñ b.h.p. i p.po¿. oraz prowadzenie dokumentacji powypadkowej dla jednostek gminy.
19. Organizacja grzebowisk zw³ok zwierzêcych i ich czêci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA ZAK£ADU
§4
1. Zarz¹d Gminy zatrudnia i zwalnia Dyrektora Zak³adu, a
czynnoci w sprawach prawa pracy wykonuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du Gminy.
2. Dyrektor jednoosobowo zarz¹dza Zak³adem w zakresie okrelonym pe³nomocnictwami udzielonymi mu
przez Zarz¹d Gminy.
3. Dyrektor jest kierownikiem zak³adu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
§5
1. Dyrektor ponosi odpowiedzialnoæ za mienie oraz ca³okszta³t dzia³ania Zak³adu i reprezentuje go na zewn¹trz.
2. W razie nieobecnoci Dyrektora Zak³adu zastêpuje go
G³ówny Ksiêgowy.
2. Dyrektor mo¿e upowa¿niæ pracowników Zak³adu do
za³atwiania okrelonych spraw w imieniu Zak³adu.
§6
1. Strukturê organizacyjn¹ Zak³adu okrela schemat organizacyjny stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszego statutu.
2. Zakresy obowi¹zków i uprawnieñ pracowników w Zak³adzie okrela regulamin organizacyjny opracowany
przez Dyrektora.
§7
1. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Zak³ad na zewn¹trz i sk³ada w jego imieniu owiadczenia woli.
2. Czynnoci prawne powoduj¹ce powstanie zobowi¹zañ
pieniê¿nych po stronie Zak³adu, wymagaj¹ do swej skutecznoci podpisu Dyrektora i G³ównego Ksiêgowego.
ROZDZIA£ IV
GOSPODARKA FINANSOWA ZAK£ADU
§8
1. ród³a przychodów stanowi¹ rodki uzyskiwane z dzia³alnoci w³asnej oraz dotacji celowej.
2. Wielkoæ dotacji z bud¿etu okrela siê na podstawie
uchwalonego bud¿etu gminy na dany rok kalendarzowy.
3. Kontrolê prawid³owoci rozliczeñ Zak³adu z bud¿etem
gminy przeprowadza Skarbnik Gminy lub wyznaczony
w uzgodnieniu z nim bieg³y ksiêgowy.
4. Plan finansowy Zak³adu stanowi integraln¹ czêæ bud¿etu gminy.
5. Samorz¹dowy zak³ad bud¿etowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy o finansach publicznych opracowuje i przekazuje zarz¹dowi jednostki samorz¹du terytorialnego projekt planu finansowego w terminie 30 dni od dnia otrzymanie
informacji, nie póniej jednak ni¿ do dnia 22 grudnia
roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
6. W terminie 10 dni od dnia otrzymania, od zarz¹du jednostki samorz¹du terytorialnego, informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków zak³adu oraz
wysokoci dotacji i wp³at do bud¿etu kierownik samorz¹dowego zak³adu bud¿etowego zatwierdza plan finansowy zak³adu, dostosowuj¹c go do uchwa³y bud¿etowej.

Poz. 1481

7. Zak³ad bud¿etowy stosuje w planowaniu, ewidencji i
sprawozdawczoci dla poszczególnych rodzajów
przychodów i wydatków podzia³ki okrelone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków bud¿etowych.
8. Kierownik zak³adu bud¿etowego mo¿e dokonywaæ
zmian w planie wydatków zak³adu bud¿etowego, w
przypadku i pod warunkami okrelonymi w art. 19
ust. 13 ustawy o finansach publicznych.
9. Inne ni¿ wymienione w pkt 8 zmiany planu finansowego mog¹ byæ dokonywane tylko po uprzednim
wprowadzeniu zmian odpowiednio w bud¿ecie pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego.
10. Planowany stan rodków obrotowych czyli aktywa
bie¿¹ce netto dzia³alnoci zak³adu bud¿etowego na
koniec roku nie mog¹ przekraczaæ 1/6 rocznych planowanych na rok nastêpny kosztów wynagrodzeñ i
pochodnych od wynagrodzeñ.
11. Faktyczny stan rodków obrotowych zak³adu bud¿etowego na koniec roku ustala siê jako ró¿nicê miêdzy
sum¹ stanów rodków obrotowych na pocz¹tek roku
i przychodów nale¿nych zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ a sum¹ op³aconych kosztów, zobowi¹zañ i nie poniesionych wydatków na inwestycje finansowane ze rodków w³asnych, ujêtych w zatwierdzonym planie finansowym zak³adu bud¿etowego.
12. Zak³ad bud¿etowy planuje jako wp³atê do bud¿etu
ró¿nicê miêdzy sum¹ planowanych przychodów, powiêkszonych o planowany stan rodków obrotowych
na pocz¹tek roku, a sum¹ planowanych wydatków,
powiêkszonych o planowany stan rodków obrotowych na koniec roku.
13. Zaliczkowe wp³aty do bud¿etu nadwy¿ek rodków
obrotowych zak³adów bud¿etowych s¹ przekazywane do bud¿etu co kwarta³ w terminie, 20 dni po zakoñczeniu kwarta³u, a za IV kwarta³  zaliczkowo w
terminie do dnia 20 grudnia roku bud¿etowego.
14. Zaliczkowe wp³aty do bud¿etu nadwy¿ek rodków
obrotowych za pierwsze trzy kwarta³y dokonuje siê
w takim stosunku procentowym do faktycznie osi¹gniêtych przychodów, w jakim pozostaje roczna planowana wp³ata do rocznych planowanych przychodów.
Wp³atê zaliczkow¹ za IV kwarta³ ustala siê w wysokoci wp³aty za III kwarta³.
15. Zak³ady bud¿etowe korzystaj¹ce z dotacji nie przekazuj¹ do bud¿etu wp³at nadwy¿ek rodków obrotowych, o których mowa w pkt 12; kwoty nale¿ne bud¿etowi z tego tytu³u organy tworz¹ce zak³ady bud¿etowe, potr¹caj¹ w ca³oci z przys³uguj¹cych zak³adom bud¿etowym dotacji na II kwarta³ lub na dalsze kwarta³y.
16. Je¿eli zak³ad bud¿etowy nie spe³nia warunków okrelonych w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub jest to uzasadnione wzglêdami organizacyjnymi, organ, który powo³a³ ten zak³ad, wydaje
decyzjê o jego likwidacji nie póniej ni¿ do dnia 31
grudnia danego roku bud¿etowego.
17. Zak³ad bud¿etowy posiada odrêbny rachunek bankowy.
18. Z rachunku zak³adu bud¿etowego mo¿na dokonywaæ
wyp³at do wysokoci rodków zgromadzonych na tym
rachunku.
19. Odsetki od rodków w³asnych, z wy³¹czeniem dotacji bud¿etu, zgromadzonych na rachunku, o którym
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ROZDZIA£ VI
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

mowa w pkt 17 stanowi¹ przychody zak³adu bud¿etowego.

§ 10

ROZDZIA£ V
MIENIE ZAK£ADU
§9
1. Mienie Zak³adu jest mieniem komunalnym i sk³adaj¹
siê na nie:
a) rodki trwa³e,
b) rodki obrotowe,
c) wartoci niematerialne i prawne.
2. Dyrektor gospodaruje i zarz¹dza mieniem zak³adu oraz
zapewnia jego ochronê zgodnie z art. 50 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm..).

1. Dyrektor Zak³adu ponosi odpowiedzialnoæ za przestrzeganie postanowieñ niniejszego statutu.
2. Dyrektor Zak³adu po zakoñczeniu roku kalendarzowego, nie póniej ni¿ do koñca I-go kwarta³u roku nastêpnego, jest zobowi¹zany do z³o¿enia Radzie Gminy raportu
o wynikach dzia³alnoci zak³adu za ubieg³y rok.
§ 11
1. Zmian w statucie dokonuje Rada Gminy na wniosek
Zarz¹du Gminy.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
GMINNEGO ZAK£ADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STARYM DZIERZGONIU

DYREKTOR

_______________________________I_________________________
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UCHWA£A Nr XLI/286/2001
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 22 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie kwidzyñskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr
91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
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) oraz art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141,
poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 329, Nr 162, poz. 1126;

z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194), art. 10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.  przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju
szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 104, poz. 1104, Nr 111,
poz. 1194) Rada Powiatu w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych, przewidzianych do funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r., który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Kwidzynie.
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLI/286/2001
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 22 padziernika 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
Z. Krukowski

SIEÆ PUBLICZNYCH SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KWIDZYÑSKIM
1. LICEA PROFILOWANE

L.p.

Nazwa szko³y i siedziba

Organ prowadz¹cy

Profile

1.

I Liceum Profilowane w Kwidzynie
z siedzib¹ w Kwidzynie
ul. Konarskiego 12

powiat kwidzyñski

- proakademicki
- kulturowo-artystyczny

2.

II Liceum Profilowane w Kwidzynie
z siedzib¹ w Kwidzynie
ul. S³oneczna 2

powiat kwidzyñski

- proakademicki
- spo³eczno-us³ugowy
- kulturowo-artystyczny

3.

III Liceum Profilowane w Kwidzynie
z siedzib¹ w Kwidzynie
ul. S³owiañska 17

powiat kwidzyñski

- proakademicki
- spo³eczno-us³ugowy

4.

IV Liceum Profilowane w Kwidzynie
z siedzib¹ w Kwidzynie
ul. Katedralna 5

powiat kwidzyñski

- proakademicki
- techniczno-technologiczny
- rodowiskowo-rolniczy
- spo³eczno  us³ugowy

5.

V Liceum Profilowane w Kwidzynie
z siedzib¹ w Kwidzynie
ul. Staszica 25

powiat kwidzyñski

- proakademicki
- techniczno –technologiczny
- rodowiskowo- rolniczy

6.

VI Liceum Profilowane w Kwidzynie
z siedzib¹ w Kwidzynie
ul. Polna 24

powiat kwidzyñski

7.

VII Liceum Profilowane w Kwidzynie
z siedzib¹ w Kwidzynie
ul. Ogrodowa 6

powiat kwidzyñski

- proakademicki
- techniczno-technologiczny
- kulturowo-artystyczny

8.

Liceum Profilowane w Prabutach
z siedzib¹ w Prabutach
ul. Szkolna 4

powiat kwidzyñski

- proakademicki
- techniczno-technologiczny
- spo³eczno-us³ugowy

- proakademicki
- techniczno – technologiczny
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2. SZKO£Y ZAWODOWE

Lp.

Nazwa szko³y i siedziba

Organ prowadz¹cy

1.

Szko³a Zawodowa nr 1 w Kwidzynie
z siedzib¹ w Kwidzynie
ul. S³owiañska 17

2.

Szko³a Zawodowa nr 2 w Kwidzynie
z siedzib¹ w Kwidzynie
ul. Katedralna 5

powiat kwidzyñski

3.

Szko³a Zawodowa nr 3 w Kwidzynie
z siedzib¹ w Kwidzynie
ul. Staszica 25

powiat kwidzyñski

4.

Szko³a Zawodowa nr 4 w Kwidzynie
z siedzib¹ w Kwidzynie
ul. Polna 24

powiat kwidzyñski

5.

Szko³a Zawodowa nr 5 w Kwidzynie
z siedzib¹ w Kwidzynie
ul. Ogrodowa 6

powiat kwidzyñski

6.

Szko³a Zawodowa w Prabutach
z siedzib¹ w Prabutach
ul. Szkolna 4

powiat kwidzyñski

powiat kwidzyñski

Typ kszta³cenia zawodowego
w zawodach
- sprzedawca
- oddzia³y dla m³odocianych
pracowników w zawodach
robotniczych
- cukiernik
- piekarz
- operator maszyn w przemyle
spo¿ywczym
- rzenik - wêdliniarz
- mechanik operator maszyn
- mechanik pojazdów
samochodowych
- elektromechanik
- murarz
- malarz - tapeciarz
- oddzia³y dla m³odocianych
pracowników w zawodach
robotniczych
- stolarz
- koszykarz-plecionkarz
- tapicer
- mechanik pojazdów
samochodowych
- sprzedawca
- oddzia³y dla m³odocianych
pracowników w zawodach
robotniczych

522[01]

741[01]
741[02]
827[01]
741[03]
723[02]
723[04]
400 201
712[06]
714[01]

742[01]
742[02]
743[03]
723[04]
522[01]
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§3

UCHWA£A Nr IIIk/XXXIII/351/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 30 padziernika 2001 r.

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

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania, kontrolowania, wydatkowania i rozliczania dotacji z bud¿etu
Gminy Miasta Wejherowa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych
w celu osi¹gniêcia zysku.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r., Nr 13, poz. 74, z pón. zmianami) oraz art. 118
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. 1999 r., Nr 49, poz. 485,
Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, zm.
2000 r., Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1014, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315,
zm. 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499)  Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Miasta uchwala Regulamin udzielania, kontrolowania, wydatkowania i rozliczania dotacji z bud¿etu Gminy Miasta Wejherowa dla podmiotów nie zaliczonych do
sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu
osi¹gniêcia zysku  stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonywanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski
REGULAMIN
udzielania, kontrolowania, wydatkowania
i rozliczania dotacji z bud¿etu
Gminy Miasta Wejherowa dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku
§1
1. Z bud¿etu Miasta, na warunkach okrelonych w niniejszym Regulaminie mo¿e byæ dotowana dzia³alnoæ
podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku,
na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych
Gminy Miasta Wejherowa  zwanych dalej Organizacjami.
2. Ze rodków przewidzianych w bud¿ecie Miasta na dofinansowanie Organizacji mog¹ byæ zlecane programy
i zadania publiczne, zwi¹zane z zaspokojeniem potrzeb
mieszkañców Wejherowa w nastêpuj¹cych dziedzinach:
a) sport, rekreacja i turystyka,
b) owiata, edukacja i wychowanie,
c) ekologia i ochrona rodowiska,
d) kultura i sztuka,
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e) ochrona zdrowia i rehabilitacja osób niepe³nosprawnych,
f) pomoc spo³eczna i dzia³alnoæ charytatywna,
g) samorz¹dnoæ lokalna i bezpieczeñstwo publiczne,
h) obrona cywilna, dzia³ania antykryzysowe i ochrona
przeciwpo¿arowa,
i) zapobieganie patologiom spo³ecznym oraz pomoc
dziecku i rodzinie,
j) propagowanie regionalnych walorów kulturowych,
k) pozosta³e zadania statutowe Gminy
3. rodki uzyskane z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane
na:
a) zbiórki na rzecz osób indywidualnych,
b) budowê, zakup i remont budynków, zakup gruntów,
c) dzia³alnoæ gospodarcz¹,
d) dzia³alnoæ polityczn¹ i zwi¹zkow¹,
e) pokrycie kosztów wynagrodzeñ osób zajmuj¹cych
siê administracj¹ organizacji,
f) refundacjê kosztów reprezentacji.

3.

4.

5.

§2
1. Organizacje jako instytucje obywatelskie, realizuj¹ce
potrzeby spo³ecznoci lokalnej maj¹ sta³y kontakt z w³adzami samorz¹dowymi za porednictwem przedstawiciela Zarz¹du Miasta Wejherowa.
2. Przedstawicielem Zarz¹du Miasta Wejherowa nadzoruj¹cym i koordynuj¹cym realizacjê programów finansowanych z bud¿etu Miasta, jest Kierownik Wydzia³u
Kultury, Sportu i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego.
§3
1. Organizacje ubiegaj¹ce siê o przyznanie dotacji z bud¿etu Miasta sk³adaj¹ Zarz¹dowi Miasta do 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego realizacjê zadania, za porednictwem Kierownika Wydzia³u Kultury, Sportu i
Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego wniosek o przyznanie rodków z bud¿etu, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty
okrelaj¹ce status prawny Organizacji:
a) aktualny Statut,
b) odpis z w³aciwego Rejestru z potwierdzeniem nie
starszym ni¿ trzy miesi¹ce, zawieraj¹cy aktualny
sk³ad Zarz¹du Organizacji,
c) decyzjê o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej
(NIP),
d) nazwê i numer rachunku bankowego.
§4
1. Wnioski o przyznanie dotacji z bud¿etu Miasta opiniuj¹ w³aciwe komisje Rady Miasta Wejherowa.
2. Komisje Rady Miasta oceniaj¹ z³o¿one wnioski oddzielnie dla ka¿dego zadania, kieruj¹c siê nastêpuj¹cymi kryteriami:
a) obszarem i zakresem dzia³ania Organizacji oraz znaczeniem zadania dla realizacji celów i zadañ w³asnych gminy,
b) merytoryczn¹ stron¹ opisu projektu,
c) kosztami projektu, w tym wysokoci¹ udzia³u w³asnego oraz innych róde³ finansowania,
d) realnymi mo¿liwociami finansowania programu z
bud¿etu Miasta,
e) przewidywan¹ liczb¹ osób mieszkañców Wejherowa korzystaj¹cych z projektu,

6.

7.

f) dotychczasowymi dowiadczeniami i osi¹gniêciami
Organizacji w realizacji zadania statutowego, bêd¹cego przedmiotem wniosku,
g) dotychczasow¹ wspó³prac¹ z innymi podmiotami i
instytucjami publicznymi,
h) liczb¹ wolontariuszy bior¹cych udzia³ w realizacji
projektu oraz stopniem ich przygotowania fachowego do realizacji programu.
Opiniê dotycz¹c¹ oceny z³o¿onych wniosków z propozycj¹ kwotowego dofinansowania zadania ze rodków z bud¿etu Miasta, w³aciwe komisje Rady Miasta
przedstawiaj¹ Zarz¹dowi Miasta za porednictwem
Kierownika Wydzia³u Kultury, Sportu i Spraw Spo³ecznych do dnia 31 padziernika.
Wydane opinie Komisji Rady Miasta stanowi¹ podstawê dla Zarz¹du Miasta do podjêcia ostatecznej decyzji
w sprawie ujêcia w projekcie bud¿etu rodków niezbêdnych do realizacji przyjêtych zadañ.
Po uchwaleniu bud¿etu przez Radê Miasta lista dotowanych organizacji z informacj¹ o kwocie i zadaniach
na jakie zosta³y przyznane, podana zostaje na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego, a ponadto Zarz¹d Miasta
zawiadamia Organizacje o przyznanych dotacjach.
W szczególnych przypadkach Organizacje mog¹ wyst¹piæ z wnioskiem za porednictwem Kierownika Wydzia³u Kultury i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego do Zarz¹du Miasta o przyznanie rodków niewykorzystanych na cele okrelone uchwa³¹, poza ostatecznym terminem sk³adania wniosków.
Zarz¹d Miasta mo¿e podj¹æ decyzjê udzielenia doranego dofinansowania nie rozdysponowanych lub nie
wykorzystanych rodków przeznaczonych na ten cel
w bud¿ecie.
§5

1. Podstaw¹ do uruchomienia rodków finansowych jest
zawarcie umowy pomiêdzy Gmin¹ Miasta Wejherowa
reprezentowan¹ przez Zarz¹d Miasta a Organizacj¹.
2. Umowa okrela:
a) szczegó³owe zadania i terminy ich realizacji,
b) terminy i formy rozliczeñ z przyznanych rodków,
c) ogóln¹ wartoæ zadania i kwotê dofinansowania ze
rodków bud¿etu Miasta,
d) tryb finansowania zadania,
e) sposób kontroli i ewentualnego rozwi¹zania umowy,
f) pozosta³e warunki realizacji umowy uwzglêdniaj¹ce
jej merytoryczn¹ specyfikê i warunki wynikaj¹ce z
przepisów.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w realizacji postanowieñ zawartych umów czy niezgodnoci
w wykorzystaniu rodków, Zarz¹d Miasta ma prawo
odmówiæ dalszego finansowania zadania, a tak¿e ¿¹daæ zwrotu przekazanych kwot.
4. Organizacja, która otrzyma³a dotacjê, zobowi¹zana jest
do z³o¿enia Zarz¹dowi Miasta sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie okrelonym w umowie.
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UCHWA£A Nr III k/XXXIII/361/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie zasad u¿ywania herbu Gminy Miasta Wejherowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pón. zm.) oraz § 5 ust. 3 Statutu Gminy
Miasta Wejherowo  Rada Miasta Wejherowa uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. U¿ycie herbu Gminy Miasta Wejherowa, zwanego dalej w uchwale herbem Miasta mo¿e mieæ miejsce wy³¹cznie w kszta³cie zgodnym ze Statutem. Herbu Miasta nale¿y u¿ywaæ godnie i z nale¿ytym szacunkiem.
2. herb Miasta zawarty w druku jednobarwnym, mo¿e byæ
tak¿e jednobarwny.
3. Dopuszcza siê stosowanie stylizacji jednobarwnego
herbu Miasta w postaci p³askorzeby lub metaloplastyki.
§2
1. Herbem Miasta mog¹ pos³ugiwaæ siê organy samorz¹du Gminy Miasta Wejherowo, komunalne i inne wejherowskie instytucje u¿ytecznoci publicznej, zak³ady
i jednostki miejskie, szko³y i zak³ady wychowawcze oraz
zwi¹zki wyznaniowe dzia³aj¹ce na terenie Miasta.
2. Za zgod¹ Zarz¹du Miasta herbem Miasta mog¹ pos³ugiwaæ siê kluby i organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje i organizacje spo³eczne maj¹ce siedzibê
zarz¹du lub oddzia³u na terenie Wejherowa.
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3. Herb Miasta mo¿e byæ tak¿e umieszczany na planach i
folderach Miasta oraz firm turystycznych, na wydawnictwach promuj¹cych Miasto, przewodnikach, opracowaniach turystycznych a tak¿e winietach gazet i czasopismach posiadaj¹cych redakcje b¹d ich oddzia³y
w Wejherowie.
4. Poza Przypadkami okrelonymi w ustêpie 1 i ustêpie 3
ka¿de u¿ycie herbu Miasta wymaga pisemnej zgody
Zarz¹du Miasta.
§3
Instytucje, organizacje i przedsiêbiorstwa, które u¿ywa³y herbu Miasta do dnia wejcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y, zachowuj¹ prawo do jego dalszego u¿ywania,
pod warunkiem wype³nienia postanowieñ § 1 uchwa³y.
§4
Z dniem wejcia w ¿ycie uchwa³y traci moc:
1) uchwa³a Nr XX/231/92 Rady Miasta Wejherowa z dnia
2 marca 1992 r. w sprawie ochrony herbu i ustalenia
zasad u¿ycia pieczêci miasta Wejherowa,
2) uchwa³a Nr IIIk/XXII/256/2000 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 wrzenia 2000 r., o zmianie uchwa³y
Nr XX/231/92 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 marca
1992 r. w sprawie ochrony herbu i ustalenia zasad u¿ycia pieczêci miasta Wejherowa.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski
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