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UCHWA£A Nr LII/1585/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego £ostowice Po³udniowe rejon
ulicy Wielkopolskiej 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 (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,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804), art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego £ostowice Po³udniowe rejon ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar 11,5 ha ograniczony:

 od pó³nocnego  wschodu  dzia³k¹ nr 413,
 od po³udniowego  wschodu i po³udniowego  zachodu  granic¹ administracyjn¹ miasta Gdañska,
 od pó³nocnego  zachodu  ulic¹ Wielkopolsk¹, Pi³karsk¹, Kolarsk¹ oraz wydzieleniami wewnêtrznymi.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 13 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 013) 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:
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 i us³ugow¹,
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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.
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 rozstawionych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem)

81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne
85  tereny obs³ugi komunikacji
parkingi, stacje paliw, przystanki, wêz³y integracyjne
itd.
Dla wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy 33
§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.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania

Uwagi

5

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

6.
7.

2

1000 m
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

2

8.

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.

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
100 miejsc siedz¹cych

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22
MIN 16 + 0,3 m.p. dla autokaru

2

16.

Obiekty muzealne i wystawowe

1000 m
pow. u¿ytkowej

17.

Szko³y podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru
MIN 1,5
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1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 1,5

10 studentów

MIN 1,5

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

21.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MIN 6

22.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

23.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

24.

Rzemios³o us³ugowe

18.

Szko³y rednie

19.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

20.

2

1000 m
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego

2

100 m
pow. u¿ytkowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze
wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1908
 £OSTOWICE PO£UDNIOWE rejon
ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,55 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23
wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
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  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 16,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy Tenisowej 008-81, Olimpijskiej 009-81 oraz 012-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskiej.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê

MIN 3

11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg przeznaczenia min. 30% pow. terenu lub wydzielonych dzia³ek pod pow. biologicznie czynn¹ (³¹cznie z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji), w tym 25% pod zadrzewienia,
2) ze wzglêdu na zaleganie w pod³o¿u gruntów s³abo
przepuszczalnych, szczególnie starannie nale¿y rozwi¹zaæ problem odprowadzenia wód opadowych,
tworz¹cych rozlewiska na powierzchni terenu,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) obowi¹zuj¹ dachy spadziste, symetryczne o k¹cie
nachylenia min. 30° maks. 50°;
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dla dróg dojazdowych 10,0 m; dla ci¹gów pieszo  jezdnych
min. szer. 5,0 m. 2) Postanowienia wynikaj¹ce z
przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê wprowadzenie
szpalerów drzew wzd³u¿ ulic i parkingu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1908
 £OSTOWICE PO£UDNIOWE rejon
ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 1,88 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23 wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
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5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 16,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy Olimpijskiej 009-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskiej.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg przeznaczenia min. 30% pow. terenu lub wydzielonych dzia³ek pod pow. biologicznie czynn¹ (³¹cznie z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji), w tym 25% pod zadrzewienia,
2) ze wzglêdu na zaleganie w pod³o¿u gruntów s³abo
przepuszczalnych, szczególnie starannie nale¿y
rozwi¹zaæ problem odprowadzenia wód opadowych, tworz¹cych rozlewiska na powierzchni terenu,
3) nale¿y zabezpieczyæ zbocze przed erozyjnym dzia³aniem wód opadowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia, kana³y: sanitarny i deszczowy
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) obowi¹zuj¹ dachy spadziste, symetryczne o k¹cie
nachylenia min. 30° maks. 50°;
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dla dróg dojazdowych 10,0 m; dla ci¹gów pieszo  jezdnych
min. szer. 5,0 m.
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c) zachowaæ odpowiedni¹ odleg³oæ linii zabudowy od
istniej¹cego uzbrojenia terenu,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zapewniæ dostêp technologiczny do gazoci¹gu na
ca³ej jego d³ugoci,
b) nale¿y wyznaczyæ drogê dojazdow¹ w celu okresowej konserwacji uk³adu kanalizacji,
c) zalecana odleg³oæ linii zabudowy od istniej¹cego
kana³u sanitarnego min. 5 m. z obu stron,
d) zaleca siê wprowadzenie szpalerów drzew wzd³u¿
ulic.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1908
 £OSTOWICE PO£UDNIOWE rejon
ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 3,65 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23
wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
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  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 16,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy Tenisowej 008-81, Olimpijskiej 009-81, Kolarskiej 011-81 oraz 012-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskiej.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg przeznaczenia min. 30% pow. terenu lub wydzielonych dzia³ek pod pow. biologicznie czynn¹ (³¹cznie z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji), w tym 25% pod zadrzewienia,
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2) ze wzglêdu na zaleganie w pod³o¿u gruntów s³abo
przepuszczalnych, szczególnie starannie nale¿y
rozwi¹zaæ problem odprowadzenia wód opadowych, tworz¹cych rozlewiska na powierzchni terenu,
3) nale¿y zabezpieczyæ zbocze przed erozyjnym dzia³aniem wód opadowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia
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) obowi¹zuj¹ dachy spadziste, symetryczne o k¹cie nachylenia min. 30° maks. 50°;
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dla dróg
dojazdowych 10,0 m; dla ci¹gów pieszo  jezdnych min. szer. 5,0 m.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zapewniæ dostêp technologiczny do gazoci¹gu
na ca³ej jego d³ugoci,
b) zaleca siê wprowadzenie szpalerów drzew
wzd³u¿ ulic.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1908
 £OSTOWICE PO£UDNIOWE rejon
ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23 wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
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  maks. 0,9,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 16,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy Tenisowej 008-81 oraz Szermierczej 010-81,

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskiej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg przeznaczenia min. 30% pow. terenu lub wydzielonych dzia³ek pod pow. biologicznie czynn¹ (³¹cznie z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji), w tym 25% pod zadrzewienia,
2) ze wzglêdu na zaleganie w pod³o¿u gruntów s³abo
przepuszczalnych, szczególnie starannie nale¿y
rozwi¹zaæ problem odprowadzenia wód opadowych, tworz¹cych rozlewiska na powierzchni terenu,
3) nale¿y zabezpieczyæ zbocze przed erozyjnym dzia³aniem wód opadowych.
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
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) obowi¹zuj¹ dachy spadziste, symetryczne o k¹cie nachylenia min. 30° maks. 50°;
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dla dróg
dojazdowych 10,0 m; dla ci¹gów pieszo  jezdnych min. szer. 5,0 m.
c) nale¿y wyznaczyæ drogê dojazdow¹ w celu okresowej konserwacji uk³adu kanalizacji.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê wprowadzenie
szpalerów drzew wzd³u¿ ulic.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1908
 £OSTOWICE PO£UDNIOWE rejon
ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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Nr strefy 31
strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa bez okrelenia proporcji miêdzy funkcj¹ us³ugow¹ a mieszkaniow¹
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,9,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 16,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy Tenisowej 008-81, Kolarskiej 011-81 oraz Szermierczej 010-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskiej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg przeznaczenia min. 30% pow. terenu lub wydzielonych dzia³ek pod pow. biologicznie czynn¹ w tym 25% pod zadrzewienia,
2) ze wzglêdu na zaleganie w pod³o¿u gruntów s³abo
przepuszczalnych, szczególnie starannie nale¿y
rozwi¹zaæ problem odprowadzenia wód opadowych, tworz¹cych rozlewiska na powierzchni terenu,
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
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decy-
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zji administracyjnych: zaleca siê wprowadzenie szpalerów drzew wzd³u¿ ulic.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1908
 £OSTOWICE PO£UDNIOWE rejon
ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 2,74 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23
wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy Kolarskiej 011-81z zastrze¿eniem ustaleñ z pkt 13
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskiej.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg przeznaczenia min. 30% pow. terenu lub wydzielonych dzia³ek pod pow. biologicznie czynn¹ (³¹cznie z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji), w tym 25% pod zadrzewienia,
2) ze wzglêdu na zaleganie w pod³o¿u gruntów s³abo
przepuszczalnych, szczególnie starannie nale¿y
rozwi¹zaæ problem odprowadzenia wód opadowych, tworz¹cych rozlewiska na powierzchni terenu,
3) nale¿y zabezpieczyæ zbocze przed erozyjnym dzia³aniem wód opadowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
do czasu ustalenia w planie miejscowym wsi Borko-
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14.

15.
16.
17.
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wo uk³adu komunikacji dojazdowej zastêpuj¹cego dotychczasowy dojazd obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna oznaczona na rysunku planu jako zalecana droga w po³udniowej czêci terenu.
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) obowi¹zuj¹ dachy spadziste, symetryczne o k¹cie nachylenia min. 30° maks. 50°;
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dla dróg
dojazdowych 10,0 m; dla ci¹gów pieszo  jezdnych min. szer. 5,0 m.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zapewniæ dostêp technologiczny do gazoci¹gu
na ca³ej jego d³ugoci,
b) zalecane ulice wewnêtrzne zgodnie z rysunkiem
planu,
c) zaleca siê wprowadzenie szpalerów drzew
wzd³u¿ ulic.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1908
 £OSTOWICE PO£UDNIOWE rejon
ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,78 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62 Zieleñ dostêpna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH 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
zakaz lokalizacji parkingów
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  odprowadzane powierzchniowo
lub do kanalizacji deszczowej,

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskiej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
zakaz zrzutu cieków opadowych na teren obszaru
ródliskowego potoku Maækowy i bezporednio do
wód potoku
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia
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) zachowaæ zieleñ przywodn¹,
b) zapewniæ dostêp technologiczny do Potoku Maækowego na ca³ej jego d³ugoci;
c) wprowadziæ zadrzewienia na granicy z terenami
mieszkaniowymi,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) teren po³o¿ony jest w ogólnomiejskim systemie
terenów aktywnych biologicznie (OSTAB),
b) zapewniæ dostêp technologiczny do gazoci¹gu
na ca³ej jego d³ugoci;
c) preferowane naturalne nawierzchnie ci¹gów pieszych.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1908 
£OSTOWICE PO£UDNIOWE rejon
ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0,23 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ulica lokalna L 1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
25,0 m
5. PARKINGI
w zatokach postojowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy,
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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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.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1908 
£OSTOWICE PO£UDNIOWE rejon
ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,40 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ulica lokalna L 1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 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) wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy,
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
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.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1908 
£OSTOWICE PO£UDNIOWE rejon
ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ulica dojazdowa D 1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy,
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
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.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1908 
£OSTOWICE PO£UDNIOWE rejon
ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,47 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ulica dojazdowa D 1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu nie mniej ni¿ 10,0 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) wprowadzenie zadrzewieñ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy,
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
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.
KKARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1908 
£OSTOWICE PO£UDNIOWE rejon
ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,15 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ulica lokalna L 1/2
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4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 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) wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy,
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
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 po dstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1908 
£OSTOWICE PO£UDNIOWE rejon
ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 85
teren obs³ugi komunikacji  parking
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
min. 25 miejsc parkingowych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy Olimpijskiej 009-81,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  odprowadzane powierzchniowo
lub do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskiej.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wody z parkingu przed odprowadzeniem do odbiornika nale¿y oczyciæ z piasku i zanieczyszczeñ
ropopochodnych,
2) eksploatacja parkingu nie mo¿e powodowaæ przekroczenia norm zanieczyszczeñ powietrza i ha³asu
w otoczeniu,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê wprowadzenie nawierzchni a¿urowej,
b) zaleca siê wprowadzenie pasa zieleni kilkupiêtrowej wzd³u¿ granicy z terenem 001-23.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego £ostowice Po³udniowe rejon ulicy Wielkopolskiej w miecie Gdañsku w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) numery terenów,
4) u¿ytkowanie terenu wg klasyfikacji strefowej (numery stref lub funkcji).
§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:
1) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania przestrzennego £ostowice Po³udniowe zatwierdzony
uchwa³¹ Nr XLVIII/597/97 Rady Miasta Gdañska z dnia
25 kwietnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25
lipca 1997 r. poz. 78),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzen-
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nego Miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr XLV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z dnia 30 wrzenia 1993 r.
poz. 102), we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu,
§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

212
UCHWA£A Nr LII/1589/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujecisko  rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej i trasy Armii Krajowej 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 (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, 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 (t.j. 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 Ujecisko  rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej i trasy Armii Krajowej w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar ograniczony:
1) od po³udniowego-wschodu ulic¹ Warszawsk¹,
2) od zachodu  przebiegiem gazoci¹gu redniego cinienia,
3) od pó³nocy  tras¹ Armii Krajowej.
§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:
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 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.
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 rozstawionych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem).
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne
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  w obrêbie dróg 81, 83.
§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.
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Poz. 212

Wskaniki miejsc postojowych
Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania

Uwagi

5

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

6.
7.

2

1000 m
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

2

8.

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.

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
100 miejsc siedz¹cych

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22
MIN 16 + 0,3 m.p. dla autokaru

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

19.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

10 studentów

MIN 1,5

20.

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

21.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MIN 6

2

22.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

23.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

24.

Rzemios³o us³ugowe

1000 m
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego

2

100 m
pow. u¿ytkowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1810 
UJECISKO rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej
i Trasy Armii Krajowej
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 4,25 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi do 30% powierzchni
u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce

MIN 3

4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Zabudowa wielorodzinna, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  min 600 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej, dla maùych domów mieszkalnych min 800 m2, dla zabudowy bliniaczej min
350 m2, dla zabudowy szeregowej min 250 m2 szerokoæ frontu min 7,20m,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu.
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 009-81,
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  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) w obszarze po³o¿onym w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 
jak na rysunku planu min 70% powierzchni nale¿y
przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
na pozosta³ym obszarze 50%, w tym 20% pod zadrzewienia
2) wzd³u¿ ul. Armii Krajowej nale¿y wprowadziæ szpaler drzew
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) przy zachodniej granicy (poza planem) istniej¹cy
gazoci¹g redniego cinienia
2) teren od strony pó³nocnej graniczy z ulic¹ g³ówn¹
Armii Krajowej
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: obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia min. 30o maks. 45o.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: od przepompowni cieków w obszarze 00981 nale¿y odsun¹æ liniê zabudowy na odleg³oæ
wymagan¹ przepisami.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1810 
UJECISKO rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej
i Trasy Armii Krajowej
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 6,65 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Poz. 212
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33,us³ugi do 30% powierzchni u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, szeregowa, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  min 600 m2 (nie dotyczy wydzieleñ na cele infrastruktury technicznej), dla ma³ych
domów mieszkalnych min 800 m2, dla zabudowy
bliniaczej min 350 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12 m, maks. 10 m w
strefie ochrony dziedzictwa kulturowego,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Warszawskiej 007-81 i ulicy 00981,
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  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskiej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
obiekty o wartociach kulturowych zaznaczone na rysunku planu do adaptacji z zachowaniem bry³y
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) w obszarze po³o¿onym w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 
jak na rysunku planu minimum 70% powierzchni
nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie
czynn¹, na pozosta³ym obszarze 50%,
2) 20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zadrzewienia,
3) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu, szczególnie starodrzewu.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przy zachodniej granicy (poza planem) istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
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15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia
min. 30o maks. 45o,
b) dla dzia³ki nr 140/2 (istniej¹ca przychodnia zdrowia) dopuszcza siê us³ugi do 100% powierzchni
u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: od przepompowni cieków w obszarze 00981 nale¿y odsun¹æ liniê zabudowy na odleg³oæ
wymagan¹ przepisami.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) do gazoci¹gu nale¿y zapewniæ dostêp technologiczny na ca³ej jego d³ugoci.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1810 
UJECISKO rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej
i Trasy Armii Krajowej
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 4,27 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca strefy 23 i 33,us³ugi do 30% powierzchni
u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, szeregowa, 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  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  min 600 m2 (nie dotyczy wydzieleñ na cele infrastruktury technicznej); dla ma³ych
domów mieszkalnych min 800 m2, dla zabudowy
bliniaczej min 350 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12 m, maks. 10 m w
strefie ochrony dziedzictwa kulturowego,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  bezporedni dojazd z ul. Cedrowej (008-81),
równie¿ porednio przez teren 006-83. Dojazdy z ulic:
Warszawskiej 007-81, Rzeszowskiej 011-81, projektowanej 010-81,
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,

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
obiekty o wartociach kulturowych zaznaczone na rysunku planu do adaptacji z zachowaniem bry³y
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 50% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, w tym
20% pod zadrzewienia,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu, szczególnie starodrzewu,
3) uzupe³nienie szpaleru wzd³u¿ ulicy Warszawskiej,
4) na obszarze przylegaj¹cym do ul. Armii Krajowej
nale¿y wprowadziæ szpaler drzew.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren od strony pó³nocnej graniczy z ulic¹ g³ówn¹
Armii Krajowej
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: obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia min. 30o maks. 45o,
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 Nr 1810 
UJECISKO rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej
i Trasy Armii Krajowej
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 1,01 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca strefy 23 i 33,us³ugi do 30% powierzchni
u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, zabudowa szeregowa, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej
2000m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  min 600 m2 (nie dotyczy wydzieleñ na cele infrastruktury technicznej); dla ma³ych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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domów mieszkalnych min 800 m2, dla zabudowy
bliniaczej min 350 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy Warszawskiej 007-81 i ul. Rzeszowskiej 011-81,
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  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 50% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, w tym
20% pod zadrzewienia,
2) na obszarze przylegaj¹cym do ul. Armii Krajowej
nale¿y wprowadziæ szpaler drzew.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren od strony pó³nocnej graniczy z ulic¹ g³ówn¹
Armii Krajowej
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: obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia min30º max45º,
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 Nr 1810 
UJECISKO rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej
i Trasy Armii Krajowej
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,43 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62 Zieleñ dostêpna
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników zdefiniowane dla strefy 62
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
wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Cedrowej 008-81, ulicy 009-81,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Teren w strefie A ochrony dziedzictwa kulturowego 
relikty dawnego cmentarza (pomniki nagrobne, starodrzew) nale¿y uporz¹dkowaæ i zachowaæ w formie
parku pocmentarnego.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) uporz¹dkowanie terenu, likwidacja samosiewów,
wprowadzenie zieleni zgodnie z kompozycj¹ ca³ego zespo³u
2) zachowanie wartociowego drzewostanu, w tym
starodrzewu.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie,
b) zalecane stworzenie lapidarium z fragmentami
zachowanych nagrobków.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1810 
UJECISKO rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej
i Trasy Armii Krajowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 7,44 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
Ul. Armii Krajowej (Trasa W-Z) ULICA G£ÓWNA G2/2
Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Szerokoæ pasa ruchu 3,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
wyklucza siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej,
2) pielêgnacja zieleni.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dopuszcza siê
jezdniê serwisow¹ obs³uguj¹c¹ teren 003-31,
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 Nr 1810 
UJECISKO rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej
i Trasy Armii Krajowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 1,07 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ul. Warszawska ULICA LOKALNA L1/2. Jedna jezdnia
dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 12,0m
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) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej,
2) zachowanie istniej¹cych szpalerów drzew w tym sta-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

rodrzewu, dopuszczenie wycinki w wyj¹tkowych
wypadkach (zapewnienie bezpieczeñstwa ruchu,
niezbêdne ciêcia sanitarne),
3) uzupe³nienie drzewostanu.
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.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1810 
UJECISKO rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej
i Trasy Armii Krajowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0,61 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ul. Cedrowa ULICA LOKALNA L1/2. Jedna jezdnia,
dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej,
2) zachowanie drzewostanu, w tym starodrzewu.
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: kontynuacja ci¹gu pieszego
w ulicy Cedrowej przez wiadukt nad Tras¹ Armii
Krajowej w kierunku cmentarza £ostowice.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1810 
UJECISKO rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej
i Trasy Armii Krajowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,35 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
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ULICA DOJAZDOWA D1/2
jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
PARKINGI
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej,
2) wskazane wprowadzenie obustronnego szpaleru
drzew przyulicznych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) ulica zakoñczona placem do zawracania,
c) lokalizacja przepompowni cieków w obszarze
placu do zawracania na zakoñczeniu ulicy.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zastosowanie rodków technicznych uspokajaj¹cych ruch,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1810 
UJECISKO rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej
i Trasy Armii Krajowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
CI¥G PIESZO  JEZDNY (DOJAZD)
Pas ruchu szerokoci 3,5 m z mijankami
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿ 5 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) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej,
2) wskazane wprowadzenie zadrzewieñ przyulicznych.
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) dojazd zakoñczony placem do zawracania.
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zastosowaæ rodki techniczne
uspokajaj¹ce ruch.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1810 
UJECISKO rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej
i Trasy Armii Krajowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81 ul. Rzeszowska. CI¥G PIESZO-JEZDNY
(DOJAZD)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
6,0 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
odprowadzenie wód deszczowych 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) stawka procentowa 0%,
b) w ramach linii rozgraniczaj¹cych ci¹g pieszy wykorzystuj¹cy wspóln¹ jezdniê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zastosowaæ rodki techniczne uspokajaj¹ce ruch.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1810 
UJECISKO rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej
i Trasy Armii Krajowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ci¹g pieszy
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
16,0 m
5. PARKINGI
wyklucza siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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1) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej,
2) wskazane wprowadzenie obustronnego szpaleru
drzew.
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.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujecisko  rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej i Trasy Armii Krajowej w miecie Gdañsku, w skali 1:2000, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) granicê planu,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) strefy ochrony dziedzictwa kulturowego,
5) obiekty o wartociach kulturowych,
6) tereny po³o¿one w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
7) ci¹gi piesze,
8) starodrzew.
§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 niniejszego planu:
1) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z 30 wrzenia
1993 r. poz. 102),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk  Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXX/181/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia
28 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21 z dnia 12
wrzenia 1989 r. poz. 150),
3) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego Che³m-Stare Szkoty-Orunia Górna
w miecie Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XX/
114/91 Rady Miasta Gdañska z dnia 26 marca 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10 z dnia 17 maja 1991 r.,
poz. 86 z pón. zm.).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§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
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UCHWA£A Nr LII/1590/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Zakoniczyñskiej na po³udnie od ulicy Warszawskiej 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 (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, 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 (t.j. 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 ulicy Zakoniczyñskiej na po³udnie od ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar
ograniczony:
1) od pó³nocy  granic¹ projektowanej ulicy Pó³nocnej,
2) od po³udnia  granic¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w miecie
Gdañsku,
3) od wschodu  jednostk¹ mieszkaniow¹ A,
4) od zachodu jednostk¹ mieszkaniow¹ B dzielnicy Szadó³ki  Zakoniczyn,
jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 9 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 009) 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:
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 i us³ugow¹

Dziennik Urzêdowy
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Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety
komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH w obrêbie dróg 81, 82.

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,
urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble, itp.
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne
82  drogi i ulice zbiorcze

§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.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

6.
7.

2

1000 m
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

2

8.

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.

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
100 miejsc siedz¹cych

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22
MIN 16 + 0,3 m.p. dla autokaru

2

16.

Obiekty muzealne i wystawowe

1000 m
pow. u¿ytkowej

17.

Szko³y podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 1,5

18.

Szko³y rednie

1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 1,5

19.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

10 studentów

MIN 1,5

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

Uwagi

5
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20.

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

21.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MIN 6

22.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

23.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

24.

Rzemios³o us³ugowe

2

1000 m
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego

2

100 m
pow. u¿ytkowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1813 
ulicy Zakoniczyñskiej na po³udnie
od ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku

12.

1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,85 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23
Wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
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  maks. 0,9
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  maks. 18 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 006-82 (tzw. Zakoniczyñska)
ulicy Piotrkowskiej 008-81
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 50% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,

14.

13.

15.
16.
17.

MIN 3

2) na granicy z ulic¹ zbiorcz¹ 006-82 nale¿y zrealizowaæ pasma zieleni izolacyjnej o szerokoci min
20 m, ukszta³towane z zieleni wysokiej i redniej,
3) dla zespo³ów powy¿ej 10 miejsc postojowych nale¿y wprowadziæ zieleñ wg wskaników: 1 drzewo
na 5 stanowisk
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren w strefie uci¹¿liwoci ulicy zbiorczej 006-82
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1813 
ulicy Zakoniczyñskiej na po³udnie
od ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,17 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23 Wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
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  maks. 0,9
2) zasady podzia³u  nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  maks. 18 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 006-82 (tzw. Zakoniczyñska),
ulicy Piotrkowskiej 008-81
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 50% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹
2) na granicy z ulic¹ zbiorcz¹ 006-82 nale¿y zrealizowaæ pasma zieleni izolacyjnej o szerokoci min 20
m, ukszta³towane z zieleni wysokiej i redniej
3) dla zespo³ów powy¿ej 10 miejsc postojowych nale¿y wprowadziæ zieleñ wg wskaników: 1 drzewo
na 5 stanowisk
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy zbiorczej 006-82
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1813 
ulicy Zakoniczyñskiej na po³udnie
od ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 1,91 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi maks. 30% pow. u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce
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

Poz. 213

6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,9
2) zasady podzia³u  min 600 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej; dla ma³ych domów
mieszkalnych min 800 m2; dla zabudowy szeregowej min 250 m2, szerokoæ frontu min 7,20 m, dla
zabudowy wielorodzinnej nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  maks. 18 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 006-82 (tzw. Zakoniczyñska) i
ulicy lokalnej 007-81
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 40% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) na granicy z ulic¹ 006-82 nale¿y zrealizowaæ pasma zieleni izolacyjnej o szerokoci min 20m z zieleni wysokiej i redniej,
3) dla zespo³ów powy¿ej 10 miejsc postojowych nale¿y wprowadziæ zieleñ wg wskaników: 1 drzewo
na 5 stanowisk,
4) ustala siê standard akustyczny jak dla terenów
mieszkaniowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren w strefie uci¹¿liwoci ulicy zbiorczej 006-82
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1813 
ulicy Zakoniczyñskiej na po³udnie
od ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 1,59 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi maks. 30%
pow. u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce
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  maks. 0,9
2) zasady podzia³u  min 600 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej; dla ma³ych domów
mieszkalnych min 800 m2; dla zabudowy szeregowej min 250 m2, szerokoæ frontu min 7,20 m, dla
zabudowy wielorodzinnej nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  maks. 18 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 006-82 (tzw. Zakoniczyñska),
ulic lokalnych 007-81, 009-81
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 40% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) na granicy z ulic¹ 006-82 nale¿y zrealizowaæ pasmo zieleni izolacyjnej o szerokoci min 20m,
3) dla zespo³ów powy¿ej 10 miejsc postojowych nale¿y wprowadziæ zieleñ wg wskaników: 1 drzewo
na 5 stanowisk,
4) ustala siê standard akustyczny jak dla terenów
mieszkaniowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren w strefie uci¹¿liwoci ulicy zbiorczej 006-82
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1813 
ulicy Zakoniczyñskiej na po³udnie
od ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,42 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawierajaca strefy 23 i 33 us³ugi maks. 30%
pow. u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce
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  maks. 0,9
2) zasady podzia³u  min 600 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej; dla ma³ych domów
mieszkalnych min 800 m2; dla zabudowy szeregowej min 250 m2, szerokoæ frontu min 7,20 m, dla
zabudowy wielorodzinnej nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  maks. 18 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 006-82 (tzw. Zakoniczyñska)
i ulicy lokalnej 009-81
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 40% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) na granicy z ulicami 006-82, nale¿y zrealizowaæ
pasmo zieleni izolacyjnej o szerokoci min 20m z
zieleni wysokiej i redniej,
3) dla zespo³ów powy¿ej 10 miejsc postojowych nale¿y wprowadziæ zieleñ wg wskaników: 1 drzewo
na 5 stanowisk.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy zbiorczej 006-82
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1813 
ulicy Zakoniczyñskiej na po³udnie
od ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 2,88 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA Z 2/2  tzw Zakoniczyñska, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m
Dwie jezdnie, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne,
trasa drogi rowerowej zbiorczej.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
zgodnie z rysunkiem planu nie mniej ni¿ 35,0 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
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy zbiorczej 006-82
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy od strony za-
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budowy mieszkaniowej nale¿y zastosowaæ techniczne zabezpieczenia akustyczne w dostosowaniu
do pomiarów ha³asu,
b) skrzy¿owania z ulicami 007-81 i 008 -81 w formie
ma³ego ronda,
c) skrzy¿owanie z ulic¹ 009-81 w formie ma³ego ronda,
d) stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) pas dziel¹cy jezdnie szer. 4,0 m,
b) chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni min.
3,5 m,
c) zaleca siê etapowo realizacjê jednej jezdni  od strony zachodniej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1813 
ulicy Zakoniczyñskiej na po³udnie
od ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA L1/2
jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa
ruchu 3,5 m
chodniki
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
24 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) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
2) w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy wprowadziæ zadrzewienie w formie alei.
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
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1813 
ulicy Zakoniczyñskiej na po³udnie
od ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 008

2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
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3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica Piotrkowska ULICA LOKALNA L1/2
jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa
ruchu 3,5 m
chodniki
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
24,0 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) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
2) w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy wprowadziæ zadrzewienie w formie alei.
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
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1813 
ulicy Zakoniczyñskiej na po³udnie
od ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA L1/2
jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa
ruchu 3,0 m
chodniki
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
16,0 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
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê
§6
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Zakoniczyñskiej na po³udnie od ulicy Warszawskiej w miecie Gdañsku, w skali 1: 2 000, stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) przeznaczenie wg 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
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z 30 wrzenia
1993 r. poz. 102),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk  Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXX/181/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia
28 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21 z dnia
12 wrzenia 1989 r. poz. 150).
§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

214
UCHWA£A Nr LIII/1622/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  ródmiecie  rejon ul. Podwale Przedmiejskie 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 (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
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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 (t.j. 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  rejon ul. Podwale Przedmiejskie w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar 0.26 ha, którego granice przebiegaj¹:
1) od po³udnia wzd³u¿ ul. Podwale Przedmiejskie,
2) od wschodu, zachodu i po³udnia wzd³u¿ obszaru po³udniowego przedmurza G³ównego Miasta.
§2
1. Plan obejmuje jeden teren (oznaczony symbolem trzycyfrowym) wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
jego 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 nastêpuj¹c¹ strefê funkcyjn¹:
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.
§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
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1121 
RÓDMIECIE  REJON UL. PODWALE
PRZEDMIEJSKIE W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,26 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi  teatr el¿bietañski z parkingiem
podziemnym.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy 33
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
0,26 ha,
3) wysokoæ zabudowy  maksymalnie 12 m  elementy wystroju architektonicznego jak szczyty elewacji, wie¿yczki, wietliki, wystrój rzebiarski mog¹
wystawaæ do 2,0 m ponad najwy¿sz¹ kalenicê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
Funkcja teatru wymaga zapewnienia maksymalnie 11
miejsc parkingowych na ka¿de 100 miejsc siedz¹cych.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  od ul. Bogus³awskiego znajduj¹cej siê poza
obszarem planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej 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) teren po³o¿ony na obszarze objêtym wpisem do
rejestru zabytków i stref¹ ochrony archeologicznej,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej:
 lokalizacja obiektu wymaga studiów historyczno  urbanistycznych ze szczególnym uwzglêdnieniem walorów przestrzennych po³udniowej
pierzei i sylwety G³ównego Miasta,
3) zakres ochrony:
a) wszelkie roboty ziemne wymagaj¹ badañ archeologicznych,
b) relikty historycznej zabudowy  odkryte podczas
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11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

badañ archeologicznych, stanowi¹ce znaczne wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y chroniæ i wyeksponowaæ.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) przez teren przebiega sieæ cieplna 2 x DN200,
2) na obszarze strefy wstêpuje wysoki poziom wód
gruntowych.
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:
1) zakaz lokalizacji i instalowania reklam poza tradycyjnymi szyldami i tablicami informuj¹cymi o
prowadzonej dzia³alnoci w miejscu jej prowadzenia
2) zasady lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej  obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej jak: stacje transformatorowe, stacje
pomp, skrzynki rozdzielcze itp. nale¿y wbudowaæ w budynki.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
1) teren strefy stanowi fragment obszaru wpisanego pod numerem 8 z dnia 11 X 1947 r. do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad urbanistyczne Miasta Gdañska, a tak¿e stanowi fragment obszaru uznanego decyzj¹ Prezydenta RP
za pomnik historii (Zarz¹dzenie Prezydenta RP z
dnia 8 wrzenia 1994 r.).
2) koniecznoæ uwzglêdnienia wytycznych wydanych przez konserwatora zabytków.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) parking podziemny mo¿e byæ funkcjonalnie zwi¹zany z podziemnymi parkingami projektowanymi i zlokalizowanymi poza granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ródmiecie rejon ul. Podwale Przedmiejskie
3) wykonanie budowli wymaga przeprowadzenia
badañ hydrogeologicznych na podstawie za³o¿onego monitoringu wahañ poziomu zwierciad³a wód podziemnych,
4) w celu uzyskania architektury o wysokich walorach estetycznych, najw³aciwsze rozwi¹zanie
nale¿y wy³oniæ w drodze konkursu architektonicznego.
§5

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  ródmiecie

Dziennik Urzêdowy
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 rejon ul. Podwale Przedmiejskie w miecie Gdañsku,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice opracowania planu,
2) strefê funkcji us³ugowej,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
W granicach objêtych ustaleniami planu trac¹ moc:
1) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Gdañsk  ródmiecie zatwierdzony uchwa³¹ Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Gdañsku Nr 44/69 z dnia 5 marca 1969 r. (Dz. Urz. WRN
z 1969 r. Nr 7 poz. 45) wraz z pón. zm.,
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska Nr LXV/484/93 z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 102).
§8
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
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UCHWA£A Nr LIII/1623/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecie  rejon ul. Grodzkiej 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 (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, 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 (t.j. 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  rejon ul. Grodzkiej w miecie
Gdañsku obejmuj¹cy obszar 11,54 ha, którego granice
przebiegaj¹:
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oraz tereny zarezerwowane pod chronione dominanty
funkcyjne wg uznania (np. muzeum narodowe, szczególne zabytki kultury itd.),
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 rozstawionych 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 w obrêbie tej strefy

1) od pó³nocy wzd³u¿ ulicy Obroñców Poczty Polskiej,
2) od zachodu wzd³u¿ ulicy Tartacznej,
3) od po³udnia wzd³u¿ ulic: Podwale Staromiejskie, Grodzkiej i Wapienniczej,
4) od wschodu wzd³u¿ prawego brzegu Kana³u Raduni.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na cztery
tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001do
004), wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33:
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
Strefa 23 wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
Strefa 33  us³ugi:
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, 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.
51  funkcje wydzielone chronione,
wyszczególnione z nazwy wymagaj¹ce ochrony przed
uci¹¿liwociami obiekty u¿ytecznoci publicznej, które
s¹ budowane przez gminê w ramach zadañ w³asnych
lub zleconych (np. ujêcia wody, szpitale, sanatoria itd.)

Lp.

Rodzaj funkcji

1.
2.
3.
4.

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

5.
6.
7.
8

Restauracje, kawiarnie, bary
Biura, urzêdy, poczty, banki

Poz. 215
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§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,
3) rekonstrukcja  odtworzenie na podstawie przekazów i wyników badañ historyczno  architektonicznych z zastosowaniem historycznych materia³ów
budynku lub innego obiektu architektonicznego.
Odtworzenie dotyczy bry³y, elewacji, detalu architektonicznego oraz w miarê mo¿liwoci uk³adu przestrzennego wnêtrza budynku.
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.

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

Wskaniki miejsc postojowych
dla strefy ograniczonego i kontrolowanego
parkowania
1 ± 10%
0
MAX 4
0

15 ³ó¿ek

MAX 1,3

Podstawa
odniesienia

2

1000 m
pow. sprzeda¿owej
100 miejsc
konsumpc.

MAX 12
MAX 17

2

1000 m pow. u¿ytkowej

MAX 20

Dziennik Urzêdowy
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10.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
adwokackie
Kocio³y, kaplice

11.

Domy parafialne, domy kultury

12.

14.

Kina, teatry
Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony
Obiekty muzealne i wystawowe

15.

Szko³y podstawowe i gimnazja

16.

Szko³y rednie

17.
18.
19.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne
Przedszkola, wietlice
Szpitale, kliniki

20.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

21.

Rzemios³o us³ugowe
Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji

9.

13.

22.

2

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

MAX 11

100 miejsc siedz¹cych

0

2

1000 m pow. u¿ytkowej
1 pomieszczenie
do nauczania
1 pomieszczenie
do nauczania
10 studentów
1 oddzia³
10 ³ó¿ek
2
1000 m
pow. sk³adowej
2
100 m pow. u¿ytkowej
2

100 m pow. u¿ytkowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1122
 RÓDMIECIE  REJON UL. GRODZKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 4,98 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca strefy 23 i 33; bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcj¹ us³ugow¹ i mieszkaniow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, hurtownie, targowiska i hale targowe,
2) gara¿e boksowe i gara¿owiska kubaturowe, ma³e
hurtownie, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu
zwierz¹t,
3) parkingi podziemne w kwarta³ach ograniczonych ulicami:
 Dylinki, Karpi¹, Na Dylach i Sukiennicz¹,
 Czopow¹, Rycersk¹, Dylinki i Sukiennicz¹,
 Grodzk¹, Rycersk¹, Czopow¹ i Sukiennicz¹.
4) domy jednorodzinne wolnostoj¹ce,
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  ustala siê wydzielenia pod projektowan¹ zabudowê wed³ug historycznych podzia³ów
parcelacyjnych lub ich wielokrotnoci (historyczne
podzia³y parcelacyjne jak na rysunku planu).
3) wysokoæ zabudowy:
a) dla istniej¹cej zabudowy  jak w stanie istniej¹cym;
b) przy rekonstrukcji  na podstawie badañ historyczno  architektonicznych,
c) dla projektowanej zabudowy nie bêd¹cej rekonstrukcj¹ historycznej zabudowy:

MAX 20
0
MAX 6

MAX 12
MAX 0,7
MAX 1,3
MAX 0,5
MAX 1,5
MAX 2,5
0
MAX 2
MAX 5

 w kwartale ulic Tartaczna, Plac Obroñców Poczty
Polskiej, Na Dylach, Sukiennicza, Grodzka, Podwale Staromiejskie  wzd³u¿ pierzei ul. Grodzkiej
(w tym naro¿nik z ul. Sukiennicz¹)  do 15 m;
wzd³u¿ pierzei ul. Sukienniczej  do 12 m;
 w kwartale ulic Dylinki, Rycerska, Czopowa, Sukiennicza  wzd³u¿ pierzei ul. Czopowej  do
18 m, wzd³u¿ pierzei ulic Dylinki i Sukienniczej
 do 14 m,
 w kwartale ulic Czopowa, Rycerska, Grodzka,
Sukiennicza  do 12 m,
d) elementy wystroju architektonicznego np. szczyty elewacji mog¹ byæ wy¿sze o 1, 0 m:
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹ nie ustala siê
5) linie zabudowy
a) obligatoryjne linie zabudowy  linia kwarta³u zabudowy pokrywaj¹ca siê z lini¹ istniej¹cej zabudowy.
Tereny strefy poza lini¹ kwarta³u stanowi¹ przestrzeñ publiczn¹;
 linie zabudowy projektowanej wyznaczone na rysunku planu. Obligatoryjnoæ linii zabudowy nie
bêd¹cej lini¹ kwarta³u zabudowy jest zniesiona
w przypadku kiedy badania archeologiczne
wyka¿¹, ¿e jej przebieg odbiega od linii murów
historycznej zabudowy.
Obrys pozosta³oci historycznych staje siê obligatoryjn¹ lini¹ zabudowy za wyj¹tkiem, kiedy
wartoæ odkrytej substancji lub jej stan techniczny uniemo¿liwiaj¹ budowê na tej linii.
b) linie istniej¹cej zabudowy  przebiegaj¹ce w obrysie istniej¹cej zabudowy  do zachowania, gdy nie
towarzysz¹ im obligatoryjne linie projektowanej
rozbudowy. Istniej¹ce linie zabudowy od strony
ulicy stanowi¹ zarazem jej liniê regulacyjn¹.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Przejcia bramowe w projektowanej zabudowie u wylotu ul. Dylinki, w po³udniowej pierzei ul. Czopowej
i pó³nocnej pierzei ul. Grodzkiej
8. PARKINGI
Dla projektowanej zabudowy iloæ miejsc parkingowych zgodnie z § 4 uchwa³y.
W przypadku, gdy z powodów technicznych lub innych
nie mo¿na miejsc parkingowych zapewniæ na terenie
nieruchomoci nale¿y wykazaæ siê prawem w³asnoci
do odpowiedniej liczby miejsc w parkingach kubatu-
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rowych w odleg³oci do 500 m dojcia pieszego. Miejsce parkingowe w parkingach kubaturowych mo¿e
pos³u¿yæ tylko raz do spe³nienia wymagañ wskanikowych planu.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  teren strefy obs³uguj¹ ulice: Tartaczna,
Obroñców Poczty Polskiej, Podwale Staromiejskie,
oraz Grodzka oznaczone na rysunku planu;
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej 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) teren po³o¿ony w obszarze objêtym wpisem do
rejestru zabytków i stref¹ ochrony archeologicznej.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej:
a) rytm zabudowy  okrelony historycznymi podzia³ami parcelacyjnymi  zaznaczonymi na rysunku planu,
b) nowoprojektowana zabudowa nie bêd¹ca rekonstrukcj¹ zabudowy historycznej  w oparciu o
analizê historyczno  architektoniczn¹, nale¿y zastosowaæ zgodna z tradycj¹ strukturê, skalê i proporcje architektoniczne bry³y oraz kompozycjê
materia³y i detale elewacji  w tym: k¹t nachylenia po³aci dachowych min. 400,
3) zakres ochrony:
a) budynki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych  pe³na ochrona,
b) budynki o wartociach kulturowych oznaczone
na rysunku planu  zachowanie istniej¹cej historycznej substancji zabytkowej, historycznej formy budynków i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, autentycznych elementów wyposa¿enia i wystroju wnêtrz,
c) dla budynków o wartociach kulturowych oznaczonych na rysunku planu mo¿liwa adaptacja na
funkcje us³ugow¹ przy zachowaniu charakteru
zabudowy oraz detali wystroju architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów wystroju wnêtrza (schody, posadzki, sztukaterie, piece itp.),
d) wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi
i szerokoprzestrzennymi wykopami (np. fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹
przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych ratowniczych
badañ archeologicznych,
e) pozosta³e prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego,
f) relikty odkryte podczas badañ archeologicznych,
stanowi¹ce znacz¹ce wartoci dla dziedzictwa
kulturowego podlegaj¹ ochronie, zabezpieczeniu i ekspozycji.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) 40% terenu lub wydzielonych dzia³ek nale¿y zacho-

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Poz. 215
waæ jako tereny biologicznie czynne, w tym 25%
przeznaczyæ pod zadrzewienia o ile nie bêdzie to
sprzeczne z wnioskami wynikaj¹cymi z badañ archeologicznych,
2) wymagane zapewnienie warunków akustycznych
jak dla terenów mieszkaniowych,
3) zrzut nadmiaru wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) na obszarze strefy wstêpuje wysoki poziom wód
gruntowych,
2) przez obszar przebiega sieæ cieplna magistralna
i sieæ cieplna rozdzielcza,
3) wzd³u¿ ulicy Karpiej przebiega kolektor sanitarny.
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 lokalizacji i instalowania reklam poza tradycyjnymi szyldami i tablicami informuj¹cymi o
prowadzonej dzia³alnoci w miejscu jej prowadzenia,
b) nie dopuszcza siê przekszta³ceñ funkcji mieszkaniowej na us³ugi od trzeciej kondygnacji
wzwy¿, za wyj¹tkiem funkcji hotelowej,
c) zasady lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej  obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej jak: stacje transformatorowe, stacje
pomp, skrzynki rozdzielcze itp. nale¿y wbudowaæ w budynki.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment obszaru wpisanego pod numerem 8 z dnia 11 X 1947 r. do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad urbanistyczne Miasta Gdañska, a tak¿e stanowi fragment obszaru uznanego decyzj¹ Prezydenta RP
za pomnik historii (Zarz¹dzenie Prezydenta RP z
dnia 8 wrzenia 1994 r.).,
b) koniecznoæ uwzglêdnienia wytycznych wydanych przez konserwatora zabytków,
c) obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków nieruchomych:
 ul. Czopowa 5  pod nr 392 z dn. 06.11.1971 r.
 ul. Grodzka 12  pod nr 568 z dn. 30.11.1972 r.
 ul. Grodzka 13  pod nr A  1204 z dnia
21.07.1999 r.
 ul. Grodzka 16  pod nr 331 z d27.02.1967 r.
 ul. Grodzka 18 A  pod nr 460 z dnia
3.02.1972 r.
 plac Obroñców Poczty Polskiej 1-2  budynek
Poczty Polskiej wraz z otaczaj¹cym murem 
pod nr 297 z dnia 24.02.1967 r
 Zespó³ browaru przy ul. Rycerskiej 7, 8, 9
 ul. Rycerska 7, 8  pod nr 1093 z dnia
15.10.1990 r.
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 ul. Rycerska 9  pod nr 462 z dn. 03.02.1972 r.
 ul. Rycerska 10  pod nr 461 z dn. 03.02.1972 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) posadowienie obiektów na fundamentach, wykonanie budowli podziemnych wymaga przeprowadzenia badañ hydrogeologicznych na podstawie za³o¿onego monitoringu wahañ poziomu zwierciad³a
wód podziemnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1122
 RÓDMIECIE  REJON UL. GRODZKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,35 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH 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
Przez teren strefy przebiega obligatoryjny ci¹g pieszy
 orientacyjnie pokazany na rysunku planu
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  teren strefy obs³uguj¹ ulice: Karpia, Na
Dylach i Wapiennicza,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej niskiego lub
redniego napiêcia,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  nadmiar do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) teren po³o¿ony objêtym wpisem do rejestru zabytków i stref¹ ochrony archeologicznej,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej:
a) zachowaæ historyczny przekrój ulicy dla ci¹gu
pieszego za pomoc¹ szpaleru drzew,
b) nawierzchnie ulic brukowane,
c) elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ
form¹ do historycznego charakteru miejsca,
3) zakres ochrony:
a) wszelkie roboty ziemne wymagaj¹ badañ archeologicznych,
b) relikty historycznej zabudowy  odkryte podczas

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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badañ archeologicznych, stanowi¹ce znaczne wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y chroniæ i wyeksponowaæ.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Zrzut nadmiaru wód opadowych do kanalizacji deszczowej
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Przy granicy strefy przez obszar przebiega sieæ cieplna magistralna
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: zakaz lokalizacji i instalowania reklam,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment obszaru wpisanego pod numerem 8 z dnia 11 X 1947 r. do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad urbanistyczne Miasta Gdañska, a tak¿e stanowi fragment obszaru uznanego decyzj¹ Prezydenta RP
za pomnik historii (Zarz¹dzenie Prezydenta RP z
dnia 8 wrzenia 1994 r.),
b) koniecznoæ uwzglêdnienia wytycznych wydanych przez konserwatora zabytków
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nale¿y zapewniæ dostêp technologiczny do sieci ciep³owniczej

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1122
 RÓDMIECIE  REJON UL. GRODZKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,66 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81 Ulice lokalne: Podwale Staromiejskie,
Grodzka i Wapiennicza z nabrze¿em
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych
i autobusów wycieczkowych w miarê mo¿liwoci technicznych i funkcjonalnych wzd³u¿ krawê¿ników.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) teren objêty wpisem do rejestru zabytków i stref¹
ochrony archeologicznej,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej:
a) zachowaæ historyczny przekrój ulicy,
b) nawierzchnie ulic brukowane,
c) elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ
form¹ do historycznego charakteru miejsca,
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3) zakres ochrony:
a) wszelkie roboty ziemne wymagaj¹ badañ archeologicznych,
b) relikty historycznej zabudowy  odkryte podczas
badañ archeologicznych, stanowi¹ce znaczne
wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y
chroniæ i wyeksponowaæ.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
2) odprowadzenie wód opadowych z naziemnych
utwardzonych zgrupowañ miejsc parkingowych
samochodów osobowych oraz miejsc postojowych
dla autobusów do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Przez obszar przebiega sieæ cieplna magistralna.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) zakaz lokalizacji i instalowania reklam,
c) szerokoæ jezdni  6,5  7,0 m, na wlocie na skrzy¿owanie z ul. Targ Rybny  szerokoæ jezdni do
10,0 m (trzy pasy ruchu),
d) ewentualna zmiana przebiegu jezdni i chodników
(lub ich poszerzanie)nie mo¿e odbyæ siê kosztem zieleni istniej¹cej
e) dopuszcza siê poszerzenie akwenu portowego,
f) zagospodarowanie ulicy musi zapewniæ dojazd
do nabrze¿a;
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment obszaru wpisanego pod numerem 8 z dnia 11 X 1947 r. do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad urbanistyczne Miasta Gdañska, a tak¿e stanowi fragment obszaru uznanego decyzj¹ Prezydenta RP
za pomnik historii (Zarz¹dzenie Prezydenta RP z
dnia 8 wrzenia 1994 r.),
b) koniecznoæ uwzglêdnienia wytycznych wydanych przez konserwatora zabytków,
c) fragment strefy po³o¿ony jest w granicach portu
morskiego w Gdañsku, okrelonych zgodnie z
rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23.11.1998 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w
Gdañsku;
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nale¿y zapewniæ dostêp technologiczny do sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1122
 RÓDMIECIE  REJON UL. GRODZKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 5,55 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 51 Funkcje wydzielone chronione  skansen
archeologiczny
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy 51.
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  ustala siê wydzielenia pod projektowan¹ zabudowê wed³ug historycznych podzia³ów
parcelacyjnych lub ich wielokrotnoci (historyczne
podzia³y parcelacyjne jak na rysunku planu). Za wyj¹tkiem kwarta³u miêdzy ulicami Rycersk¹, Wapiennicz¹ i projektowan¹ ulic¹ Kêdzierzawego Groszku
 w przypadku realizacji skansenu archeologicznego.
3) wysokoæ zabudowy:
a) przy rekonstrukcji  na podstawie badañ historycznych;
b) dla projektowanej zabudowy nie bêd¹cej rekonstrukcj¹ historycznej zabudowy:
 w kwartale ulic Kêdzierzawego Groszku, Karpia, Wapiennicza, Rycerska: wzd³u¿ pierzei ul.
Rycerskiej i Wapienniczej  do 12 m, wzd³u¿ ul.
Kêdzierzawego Groszku  do  10 m;
 w kwartale ulic Karpia, Kêdzierzawego Groszku, Rycerska, Dylinki, Sukiennicza, Na Dylach 
wzd³u¿ pierzei ul. Kêdzierzawego Groszku
 do 10 m, wzd³u¿ pierzei ul. Karpiej i Rycerskiej
 do 12 m,
c) elementy wystroju architektonicznego np. szczyty elewacji mog¹ byæ wy¿sze o 1, 0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê
5) linie zabudowy
a) dla kwarta³u pomiêdzy ulicami: Karpi¹, projektowan¹ Kêdzierzawego Groszku i Rycersk¹ oraz
dzia³k¹ nr 367:
 obligatoryjne linie zabudowy wyznaczone na
rysunku planu. Obligatoryjnoæ linii zabudowy
nie bêd¹cej lini¹ kwarta³u zabudowy jest zniesiona w przypadku kiedy badania archeologiczne wyka¿¹, ¿e jej przebieg odbiega od linii murów historycznej zabudowy. Obrys pozosta³oci historycznych staje siê obligatoryjn¹ lini¹
zabudowy za wyj¹tkiem, kiedy wartoæ odkrytej substancji lub jej stan techniczny uniemo¿liwiaj¹ budowê na tej linii.
 linia kwarta³u od strony ul. Karpiej staje siê obligatoryjn¹ lini¹ zabudowy w przypadku prze³o¿enia przebiegaj¹cych przez obszar strefy linii infrastruktury technicznej
b) dla kwarta³u miêdzy ulicami: Karpi¹, Wapiennicz¹, Rycersk¹ i projektowana ulic¹ Kêdzierzawego Groszku:
 liniê oraz strukturê zabudowy nale¿y podporz¹dkowaæ ustaleniom wynikaj¹cym z badañ archeologicznych grodu i zamku gdañskiego.
W przypadku braku znacz¹cych pozosta³oci archeologicznych obowi¹zuj¹ linie zabudowy ja
na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Przejcia bramowe w projektowanej zabudowie oznaczone na rysunku planu.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 uchwa³y.
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  teren strefy obs³uguj¹ ulice Rycerska i Wapiennicza oznaczone na rysunku planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej 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) teren po³o¿ony w obszarze objêtym wpisem do rejestru zabytków i stref¹ ochrony archeologicznej.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej:
a) rytm zabudowy  okrelony historycznymi podzia³ami parcelacyjnymi  zaznaczonymi na rysunku planu,
b) projektowana zabudowa nie bêd¹ca rekonstrukcj¹ zabudowy historycznej  w oparciu o analizê
historyczno  architektoniczn¹, nale¿y zastosowaæ zgodna z tradycj¹ strukturê, skalê i proporcje architektoniczne bry³y oraz kompozycjê materia³y i detale elewacji  k¹t nachylenia po³aci
dachowych min. 400,
3) zakres ochrony:
a) wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi
i szerokoprzestrzennymi wykopami (np. fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹
przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych ratowniczych
badañ archeologicznych,
b) pozosta³e prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego,
c) relikty odkryte podczas badañ archeologicznych,
stanowi¹ce znacz¹ce wartoci dla dziedzictwa
kulturowego podlegaj¹ ochronie, zabezpieczeniu i ekspozycji.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Zrzut nadmiaru wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) na obszarze strefy wstêpuje wysoki poziom wód
gruntowych,
2) przez obszar przebiega sieæ cieplna magistralna,
3) wzd³u¿ ulicy Karpiej, w poprzek terenu przebiega
kolektor sanitarny.
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:
a) odtworzenie fragmentów pierzei ul. Karpiej jest
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uwarunkowane prze³o¿eniem podziemnej infrastruktury technicznej,
b) zakaz lokalizacji i instalowania reklam poza tradycyjnymi szyldami i tablicami informuj¹cymi o prowadzonej dzia³alnoci w miejscu jej prowadzenia,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment obszaru wpisanego
pod numerem 8 z dnia 11 X 1947 r. do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad urbanistyczne Miasta Gdañska, a tak¿e stanowi fragment obszaru
uznanego decyzj¹ Prezydenta RP za pomnik historii (Zarz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 8 wrzenia
1994 r.),
b) koniecznoæ uwzglêdnienia wytycznych konserwatorskich,
c) zasady lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej  obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej jak: stacje transformatorowe, stacje pomp,
skrzynki rozdzielcze itp. nale¿y wbudowaæ w budynki.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) posadowienie obiektów na fundamentach, wykonanie budowli podziemnych wymaga przeprowadzenia badañ hydrogeologicznych na podstawie za³o¿onego monitoringu wahañ poziomu zwierciad³a
wód podziemnych,
c) nale¿y zapewniæ dostêp technologiczny do sieci ciep³owniczej,
d) nale¿y zachowaæ odpowiedni¹ odleg³oæ zabudowy
od kana³ów sanitarnych:
dla 1,40/2,10  5m od brzegu kana³u
dla 0,95/1,40  5m od brzegu kana³u
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecie 
rejon ul. Grodzkiej w miecie Gdañsku, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice opracowania planu,
2) tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania wyodrêbnione granicami stref,
3) linie zabudowy z okreleniem obrysu odtwarzanej,
historycznej zabudowy oraz rozbudowy,
4) linie kwarta³ów zabudowy,
5) linie historycznych podzia³ów parcelacyjnych,
6) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
7) nieprzekraczalne linie zabudowy,
8) budynki objête ochrona konserwatorsk¹,
9) obligatoryjne przejcia bramowe,
10) ci¹gi piesze,
11) obiekty do likwidacji.
§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,
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3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
W granicach objêtych ustaleniami planu trac¹ moc:
1) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Gdañsk  ródmiecie zatwierdzony uchwa³¹ Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Gdañsku Nr 44/69 z dnia 5 marca 1969 r. (Dz. Urz. WRN
z 1969 r. Nr 7 poz. 45) wraz z pón. zm.,
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska Nr LXV/484/93 z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 102).
§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

216
UCHWA£A Nr LIII/1624
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- ródmiecie  rejon ulic Piwna i Kaletnicza 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 (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, 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 (t.j. 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  rejon ulic Piwna i Kaletnicza w
miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 0,05
ha, którego granice przebiegaj¹:
1) od pó³nocy wzd³u¿ ulicy Piwnej,
2) od zachodu wzd³u¿ ulicy Kaletniczej,
3) od po³udnia i wschodu wzd³u¿ granicy z zabudow¹
zlokalizowan¹ w kwartale pomiêdzy ulicami Kramarsk¹, Piwn¹, Kaletnicz¹ i D³ugim Targiem.
§2
1. Plan obejmuje jeden teren funkcjonalny (oznaczony
symbolem 001-31) wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi oraz jego przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelo-

n¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym
oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹c¹ strefê funkcyjn¹ us³ugow¹:
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33:
w ustalonych proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹, a us³ugow¹
Strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
Strefa 33  us³ugi:
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, 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.
§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
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1119 
RÓDMIECIE  REJON ULIC PIWNEJ
I KALETNICZEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa;
bez ustalenia proporcji miêdzy funkcj¹ us³ugowa
i mieszkaniow¹
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, hurtownie, targowiska i hale targowe
2) gara¿e boksowe i gara¿owiska kubaturowe, ma³e
hurtownie, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu
zwierz¹t,
3) gara¿owiska kubaturowe,
4) domy jednorodzinne wolnostoj¹ce.
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  ustala siê wydzielenia pod projektowan¹ zabudowê wed³ug historycznych podzia³ów parcelacyjnych lub ich wielokrotnoci (historyczne podzia³y parcelacyjne jak na rysunku planu),
3) wysokoæ zabudowy  dla istniej¹cej zabudowy 
bez zmian,
 dla projektowanej zabudowy  do 15 m, elementy wystroju architektonicznego np. szczyty, wie¿yczki, wietliki mog¹ wystawaæ do 1,0 m ponad kalenicê
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do100%,
5) linie zabudowy  obligatoryjne linie zabudowy 
na rysunku planu,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Istniej¹ce przejcie bramowe w budynku przy ul. Piwna 31 na dziedziniec kwarta³u zabudowy ulic Piwna,
Kramarska, D³uga, Kaletnicza do zachowania  zakaz
zabudowy
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  teren strefy obs³uguj¹ ulice Piwna i Kaletnicza znajduj¹ce siê poza obszarem planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej 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) teren objêty wpisem do rejestru zabytków i stref¹
ochrony archeologicznej,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej:
a) rytm zabudowy  okrelony historycznymi podzia³ami parcelacyjnymi  zaznaczonymi na rysunku planu,
b) nowoprojektowana zabudowa  nie bêd¹ca rekonstrukcj¹ zabudowy historycznej  w oparciu
o analizê historyczno  architektoniczn¹ miejsca,
nale¿y zastosowaæ zgodn¹ z tradycj¹ strukturê,
skalê i proporcje architektoniczne bry³y oraz
kompozycjê, materia³y, kolorystykê i detale elewacji, k¹t nachylenia po³aci dachowej min. 400,
13) zakres ochrony:

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
a) wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami (np. fundamenty,
piwnice, parkingi podziemne) wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych ratowniczych badañ
archeologicznych,
b) pozosta³e prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego,
c) relikty odkryte podczas badañ archeologicznych,
stanowi¹ce znacz¹ce wartoci dla dziedzictwa kulturowego podlegaj¹ ochronie, zabezpieczeniu i ekspozycji,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wymagane zapewnienie warunków akustycznych jak
dla terenów mieszkaniowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) przez teren przebiega sieæ cieplna 2 x DN200,
2) na obszarze strefy wstêpuje wysoki poziom wód
gruntowych.
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:
1) zakaz lokalizacji i instalowania reklam poza tradycyjnymi szyldami i tablicami informuj¹cymi o
prowadzonej dzia³alnoci w miejscu jej prowadzenia,
2) zasady lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej  obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej jak: stacje transformatorowe, stacje
pomp, skrzynki rozdzielcze itp. nale¿y wbudowaæ w budynki.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
1) teren stanowi fragment obszaru wpisanego pod
numerem 8 z dnia 11 X 1947 r. do rejestru zabytków jako historyczny uk³ad urbanistyczne Miasta Gdañska, a tak¿e stanowi fragment obszaru
uznanego decyzj¹ Prezydenta RP za pomnik historii (Zarz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 8 wrzenia 1994 r.),
2) koniecznoæ uwzglêdnienia wytycznych wydanych przez konserwatora zabytków.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
2) posadowienie obiektów na fundamentach, wykonanie budowli podziemnych wymaga przeprowadzenia badañ hydrogeologicznych na podstawie za³o¿onego monitoringu wahañ poziomu
zwierciad³a wód podziemnych.
§5

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego pla-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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nu zagospodarowania przestrzennego  ródmiecie
 rejon ulic Piwna i Kaletnicza w miecie Gdañsku, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania planu,
2) funkcjê okrelaj¹c¹ sposób u¿ytkowania terenu,
3) linie kwarta³u zabudowy,
4) obligatoryjne obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
5) linie historycznych podzia³ów parcelacyjnych wewn¹trz linii projektowanej zabudowy,
6) obligatoryjne przejcia bramowe.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
W granicach objêtych ustaleniami planu trac¹ moc:
1) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Gdañsk  ródmiecie zatwierdzony uchwa³¹ Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Gdañsku Nr 44/69 z dnia 5 marca 1969 r. (Dz. Urz. WRN
z 1969 r. Nr 7, poz. 45) wraz z pón. zm.,
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska Nr LXV/484/93 z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 102).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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UCHWA£A Nr LIII/1628/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowy i Barniewic  rejon linii
wysokiego napiêcia.
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, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr100, poz. 1085)
art. 18 ust. 2 pkt 5, poz. art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z

2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osowy i Barniewic  rejon linii wysokiego
napiêcia obejmuj¹cy fragmenty dzielnicy Osowa i Barniewice przedstawiony na za³¹czniku graficznym i ograniczony:
 od zachodu  zachodni¹ granic¹ projektowanego
GPZ-u (czêæ dzia³ki nr 6) w miejscowym planie
szczegó³owym zagospodarowania przestrzennego
Gdañska  Osowy, uchwalonym Uchwa³¹ Nr LXIV/
476/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 15 czerwca
1993 r.,
 od pó³nocy  projektowan¹ pó³nocn¹ granic¹ terenu zieleni izolacyjnej w planie j.w.
 od wschodu  Obwodow¹ Trójmiasta,
 od po³udnia  fragmentami po³udniowej linii rozgraniczaj¹cej projektowanej ulicy Nowy wiat, granicy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewic Wschodnich  ulicy rednicowej i istniej¹cej ulicy Nowy wiat oraz prost¹ lini¹ biegn¹c¹
zgodnie z za³¹cznikiem graficznym i przebiegaj¹c¹
m.in. przez dzia³ki nr 94/2, 122, 124/2, i 125/4.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 27 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 027), wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej.
Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz
pod sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego,
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,
urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹za-
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werów, 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 rozstawionych 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 w obrêbie dróg 81
82  drogi i ulice zbiorcze
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH w obrêbie dróg 82
84  autostrady i drogi ekspresowe

n¹ 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.
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, 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, drobn¹
wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹
rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹
(poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem
ryb), azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹.
52  funkcje wydzielone niechronione
wyszczególnione z nazwy, nie wymagaj¹ce specjalnej
ochrony, administracja pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura techniczna strefowa oraz liniowa, wymagaj¹ca rezerwacji terenu z wy³¹czeniem dróg i kolei plus
dominanty funkcyjne z zakresu strefy 33,
62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd., elementy liniowej infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, ro-

§3
1. Wyjanienia 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.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania

Uwagi
5

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

6.
7.
8.
9.

Restauracje, kawiarnie, bary

10.

Biura, urzêdy, poczty, banki

11.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
adwokackie

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

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
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12.

Kocio³y, kaplice

13.

Domy parafialne, domy kultury

14.

Kina, teatry
Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

15.

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 12
MIN 8

2

1000 m
pow. u¿ytkowej

16.

Obiekty muzealne i wystawowe

17.

Szko³y podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie
do nauczania

18.

Szko³y rednie

1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 1,5

19.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

10 studentów

MIN 1,5

20.

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

21.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MIN 6

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

MIN 1,5

2

22.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

23.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

24.

Rzemios³o us³ugowe

1000 m
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego

2

100 m
pow. u¿ytkowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY I
BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 3,10 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa-mieszkaniowo  us³ugowa; funkcje
us³ugowe nie kolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹ w parterach o powierzchni do 100 m2 z odrêbnym wejciem;
preferowana funkcja mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna.
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  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  dla nowych podzia³ów min. 800 m2,
maks. nie reguluje siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 016-82,

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

MIN 3

2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z linii elektroenergetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do zbiorników bezodp³ywowych,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Minimum 40% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Ruch ko³owy na ulicy 016-82.
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) wjazdy bramowe oddalone od siebie nie mniej
ni¿ 45 m,
b) demonta¿ napowietrznej linii 15 kV po wybudowaniu GPZ Osowa.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
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a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 11/98
z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59,
poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdansku nr O-V-7226/1/93 z dnia 06
sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) fragment terenu zwi¹zany z terenem E.27.MN/U w
miejscowym planie szczegó³owym zagospodarowania przestrzennego GdañskOsowa, zatwierdzonym
uchwa³¹ Nr LXIV/476/93 Rady Miasta Gdañska z dnia
15.06.1993 r., og³. w Dz. Urz. Województwa Gdañskiego Nr 15 poz. 82 z dnia 26.07.1993 r.,
b) mo¿liwoæ lokalizacji jednego skrzy¿owania ulicy wewnêtrznej z ulic¹ 016-82 w po³owie terenu,
c) zaleca siê przeznaczenie pierwszego od ulicy rzêdu
zabudowy na funkcje us³ugowe,
d) w budynkach zlokalizowanych przy ulicy 016-82 zaleca siê wprowadzenie wzmocnionej stolarki okiennej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY I
BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 1,40 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52
funkcje wydzielone niechronione 
zbiornik retencyjny.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne funkcje przewidziane w strefie.
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  dojazd z ulicy 014-81,
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  do kanalizacji deszczowej,
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
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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
nie ustala siê
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: demonta¿ napowietrznych
linii 15 kV i 0,4 kV po wybudowaniu GPZ Osowa.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego
strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
(decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdansku nr O-V-7226/1/93 z
dnia 06 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY I
BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Teren us³ug  us³ugi, hurtownie
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi turystyki i wczasów 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  dojazd z ulicy 016-82,
2) woda  z sieci miejskiej,
3) elektrycznoæ  z linii elektroenergetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do zbiorników bezodp³ywowych,
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15.
16.
17.
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7) wody opadowe  do proj. kana³u deszczowego,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Pas zieleni izolacyjnej od ulicy 016-82
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
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: Demonta¿ linii 15 kV po
wybudowaniu GPZ Osowa.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego
strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
(decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdansku nr O-V-7226/1/93 z
dnia 06 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) fragment terenu zwi¹zany z terenem 018.33 w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Barniewice Pó³nocnoZachodnie
w miecie Gdañsku, zatwierdzonym uchwa³¹
Nr XV/484/99 Rady Miasta Gdañska z dnia
28.10.1999 r., og³. w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11
poz. 46 z dnia 04.02.2000 r.,
b) w budynkach zlokalizowanych przy trasie ulicy
016-82. zaleca siê wprowadzenie wzmocnionej
stolarki okiennej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY I
BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,40 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52 funkcje wydzielone niechronione  G³ówny Punkt Zasilania/GPZ/-Osowa 110/15 kV.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e funkcje przewidziane w strefie, 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
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 180.0 m. n.p.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  z ulicy 014-81,
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  do kanalizacji deszczowej,
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
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) obiekt wymagaj¹cy opracowania oceny oddzia³ywania na rodowisko, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14.07.1998 r.
(Dz. U. nr 93, poz. 589),
b) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294),
c) teren w obrêbie terenu zewnêtrznego strefy
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr O-V-7226/1/93 z dnia
06 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY I
BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 1,80 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszkaniowo  us³ugowa; funkcje us³ugowe nie kolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹ w
parterach o powierzchni do 100 m2 z odrêbnym wejciem; preferowana funkcja mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna.
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  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  min. 800 m2, maks. nie reguluje
siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 11,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulic 016-82, 015-82 i 014-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z linii elektroenergetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ indywidualnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej, a do czasu realizacji do zbiorników bezodp³ywowych,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 40% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) minimalna odleg³oæ miêdzy przewodami proj. linii napowietrznej 110 kV,lub inn¹ czêci¹ bêd¹c¹
pod napiêciem, a krawêdzi¹ balkonu, tarasu lub
dachu na obszarach lokalizacji budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na pobyt ludzi
przez czas d³u¿szy ni¿ 8 godz. na dobê 14.5 m, a w
budynkach przeznaczonych na pobyt krótszy ni¿ 8
godz.  4.0 m,
3) dzia³alnoæ gospodarcza nie mo¿e powodowaæ pogorszenia siê stanu rodowiska na otaczaj¹cych terenach mieszkalnych i us³ugowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Ruch ko³owy z ulicy 016-82
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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) projektowana napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV do GPZ Osowa na s³upach podwy¿szonych w¹skotrzonowych, z obostrzeniem
3-go stopnia,
b) zagospodarowanie w strefie bezpieczeñstwa napowietrznej linii energetycznej 110 kV uzgodniæ
z gestorem sieci,
c) dojazd poprzez wjazdy bramowe oddalone od
siebie w odleg³oci nie mniej ni¿ 45m.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego
strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
(decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdansku nr O-V-7226/1/93 z
dnia 06 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY I
BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 16,70 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41 Strefa produkcyjno-us³ugowo-sk³adowa
(hurtownie, administracja, banki).
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  maks. 1,0,
2) zasady podzia³u  dla nowych podzia³ów min. 2000 m2,
maks. nie reguluje siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 20,0 m z dopuszczeniem
akcentów wysokociowych do 35.0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 50%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 854 

9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 016-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z linii elektroenergetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 20% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) minimalna odleg³oæ miêdzy przewodami proj. linii napowietrznej 110 kV, lub inn¹ czêci¹ bêd¹c¹
pod napiêciem, a krawêdzi¹ balkonu, tarasu lub
dachu na obszarach lokalizacji budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na pobyt ludzi
przez czas d³u¿szy ni¿ 8 godz. na dobê 14.5 m, a w
budynkach przeznaczonych na pobyt krótszy ni¿ 8
godz.  4.0 m,
3) przy pó³nocnej granicy terenu nale¿y zrealizowaæ
pasmo zieleni izolacyjnej,
4) dzia³alnoæ gospodarcza nie mo¿e powodowaæ pogorszenia siê stanu rodowiska na otaczaj¹cych
terenach mieszkalnych i us³ugowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) projektowana napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV do GPZ Osowa na s³upach podwy¿szonych w¹skotrzonowych, z obostrzeniem
3-go stopnia,
b) zagospodarowanie w strefie bezpieczeñstwa
uzgodniæ z gestorem sieci.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego
strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
(decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku nr O-V-7226/1/93 z
dnia 06 sierpnia 1993 r.).
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3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: Fragment terenu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spo¿ywczego S.A. integralnie
zwi¹zany z terenem 001.41 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Barniewice Wschodnie Owczarnia.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY I
BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 2,30 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszkaniowo  us³ugowa; funkcje us³ugowe nie kolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹
w parterach, o powierzchni do 100 m2 z odrêbnym
wejciem; preferowana funkcja mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna.
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  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  min. 800 m2, maks. nie reguluje
siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 11,0,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 016-82 oraz 015-82 poprzez
wjazdy bramowe oddalone od siebie w odleg³oci
nie mniej ni¿ 45 m,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z linii elektroenergetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ indywidualnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej, a do czasu realizacji do zbiorników bezodp³ywowych,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 40% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) minimalna odleg³oæ miêdzy przewodami proj. linii napowietrznej 110 kV, lub inn¹ czêci¹ bêd¹c¹
pod napiêciem, a krawêdzi¹ balkonu, tarasu lub
dachu na obszarach lokalizacji budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na pobyt ludzi
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przez czas d³u¿szy ni¿ 8 godz. na dobê 14.5 m, a w
budynkach przeznaczonych na pobyt krótszy ni¿ 8
godz.- 4.0 m,
3) dzia³alnoæ gospodarcza nie mo¿e powodowaæ pogorszenia siê stanu rodowiska na otaczaj¹cych
terenach mieszkalnych i us³ugowych.
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
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: zagospodarowanie w strefie bezpieczeñstwa napowietrznej linii energetycznej 110kv uzgodniæ z gestorem sieci.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego
strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
(decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku nr O-V-7226/1/93 z
dnia 06 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY I
BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 1,80 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszkaniowo  us³ugowa; funkcje
us³ugowe nie kolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹
w parterach, o powierzchni do 100 m2 z odrêbnym wejciem; preferowana funkcja mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna.
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  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  dla nowych podzia³ów min. 800 m2,
maks. nie reguluje siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 11,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê.
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8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi dojazd z ulic 021-81 i 022-81,2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej, a do czasu realizacji do zbiorników bezodp³ywowych,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Minimum 40% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: demonta¿ istniej¹cej linii
napowietrznej 15 kV. po wybudowaniu GPZ Osowa.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego
strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
(decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku nr O-V-7226/1/93 z
dnia 06 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY I
BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 3,80 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41 Strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa (teren baz, sk³adów, rzemios³a).
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej 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  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  dla nowych podzia³ów min. 1500 m2,
maks. nie reguluje siê,
3) wysokoæ zabudowy  11,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY,
1) drogi  dojazd z ulic 017-81, 022-81 i 023-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z linii elektroenergetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ indywidualnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do zbiorników bezodp³ywowych,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie lub
do kanalizacji deszczowe,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 20% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) minimalna odleg³oæ miêdzy przewodami proj. linii napowietrznej 110 kV, lub inn¹ czêci¹ bêd¹c¹
pod napiêciem, a krawêdzi¹ balkonu, tarasu lub
dachu na obszarach lokalizacji budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na pobyt ludzi
przez czas d³u¿szy ni¿ 8 godz. na dobê -14.5 m., a
w budynkach przeznaczonych na pobyt krótszy ni¿
8 godz.  4.0 m,
3) przy pó³nocnej granicy terenu nale¿y zrealizowaæ
pasmo zieleni izolacyjnej,
4) dzia³alnoæ gospodarcza nie mo¿e powodowaæ pogorszenia siê stanu rodowiska na otaczaj¹cych
terenach mieszkalnych i us³ugowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: demonta¿ istniej¹cej s³upowej sieci transformatorowej 15/04 kV po wybudowaniu GPZ Osowa.
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 11/98
z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59,
poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr O-V-7226/1/93 z dnia 06
sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: adaptacja istniej¹cej us³ugi rzemielniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PO£UDNIOWO-ZACHODNIEGO REJONU BARNIEWIC
W MIECIE GDAÑSKU Nr 2112
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 3,00 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Teren us³ug
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
Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5 dla zabudowy projektowanej,
2) zasady podzia³u  dla nowych podzia³ów min. 1000 m2,
maks. nie reguluje siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 11,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 50%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi dojazd z ulic 017-81 i 023-81 oraz 024-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ-z linii elektroenergetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji zbiorników bezodp³ywowych,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 20% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) minimalna odleg³oæ miêdzy przewodami proj. Linii napowietrznej 110 kV,lub inn¹ czêci¹ bêd¹c¹
pod napiêciem, a krawêdzi¹ balkonu, tarasu lub
dachu na obszarach lokalizacji budynków miesz-

Poz. 217

 857 

kalnych lub innych przeznaczonych na pobyt ludzi przez
czas d³u¿szy ni¿ 8 godz. na dobê  14.5 m, a w budynkach
przeznaczonych na pobyt krótszy ni¿ 8 godz.  4.0 m,
3) dzia³alnoæ gospodarcza nie mo¿e powodowaæ pogorszenia siê stanu rodowiska na otaczaj¹cych terenach
s¹siednich.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacji ko³owej Obwodnicy Trójmiasta.
2) istniej¹ca elektroenergetyczna linia napowietrzna
110 kV Gdañsk Leno  Sopot.
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: zagospodarowanie w strefie bezpieczeñstwa napowietrznej linii energetycznej 110kv uzgodniæ z gestorem sieci.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego
strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
(decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku nr O-V-7226/1/93 z
dnia 06 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zastosowanie technicznych rodków ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w
przepisach szczególnych,
b) odleg³oæ planowanej zabudowy przeznaczonej
na sta³y pobyt ludzi od Obwodnicy Trójmiasta,
powinna byæ wyznaczona w oparciu o ocenê
prognozowanego poziomu natê¿enia ha³asu
emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze, przy uwzglêdnieniu planowanych rodków technicznych ograniczaj¹cych
uci¹¿liwoæ.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,50 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62 Zieleñ dostêpna.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e funkcje przewidziane w strefie.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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
Wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z drogi 023-81,
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 miejskie.
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: demonta¿ napowietrznych
linii 15 kV i 0,4 kV po wybudowaniu GPZ Osowa.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego
strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
(decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdansku nr O-V-7226/1/93 z
dnia 06 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê zachowanie istniej¹cego kompleksu lenego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY I
BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ

Dziennik Urzêdowy
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Nr strefy 41
Strefa produkcyjno-us³ugowo-sk³adowa (teren baz, sk³adów, rzemios³a)
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6 dla zabudowy projektowanej,
2) zasady podzia³u  dla nowych podzia³ów min. 1500 m2,
maks. nie reguluje siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 11,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê.
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY,
1) drogi  dojazd z ulic 017-81 i i 023-81, oraz ul. Galaktycznej (024-81),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z linii elektroenergetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do zbiorników bezodp³ywowych,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 20% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) minimalna odleg³oæ miêdzy przewodami proj. Linii napowietrznej 110 kV,lub inn¹ czêci¹ bêd¹c¹
pod napiêciem, a krawêdzi¹ balkonu, tarasu lub
dachu na obszarach lokalizacji budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na pobyt ludzi
przez czas d³u¿szy ni¿ 8 godz. na dobê  14.5 m, a
w budynkach przeznaczonych na pobyt krótszy ni¿
8 godz.  4.0 m,
3) dzia³alnoæ gospodarcza nie mo¿e powodowaæ pogorszenia siê stanu rodowiska na otaczaj¹cych
terenach mieszkalnych i us³ugowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacji ko³owej Obwodnicy Trójmiasta,
2) istniej¹ca elektroenergetyczna linia napowietrzna
110 kV Gdañsk Leno  Sopot.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
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15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: zagospodarowanie w strefie bezpieczeñstwa napowietrznej linii energetycznej 110kv uzgodniæ z gestorem sieci.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego
strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
(decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdansku nr O-V-7226/1/93 z
dnia 06 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) koniecznoæ zastosowania technicznych rodków ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ ulicy do poziomu okrelonego w przepisach szczególnych,
b) odleg³oæ planowanej zabudowy przeznaczonej
na sta³y pobyt ludzi od Obwodnicy Trójmiasta,
powinna byæ wyznaczona w oparciu o ocenê
prognozowanego poziomu natê¿enia ha³asu
emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze, przy uwzglêdnieniu planowanych rodków technicznych ograniczaj¹cych
uci¹¿liwoæ.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY I
BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 3,05 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41 Strefa produkcyjno-us³ugowo-sk³adowa
(teren baz, sk³adów, rzemios³a).
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  maks. 1.0 m,
2) zasady podzia³u  min. 1000 m2, maks. nie reguluje
siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 20,0 m z dopuszczeniem
akcentów wysokociowych do 35.0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 50%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulic 017-81
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
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3) elektrycznoæ  z linii elektroenergetycznej nn
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ indywidualnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie lub
do kanalizacji deszczowej
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 20% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) minimalna odleg³oæ miêdzy przewodami proj. linii napowietrznej 110 kV, lub inn¹ czêci¹ bêd¹c¹
pod napiêciem, a krawêdzi¹ balkonu, tarasu lub
dachu na obszarach lokalizacji budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na pobyt ludzi
przez czas d³u¿szy ni¿ 8 godz. na dobê 14.5 m, a w
budynkach przeznaczonych na pobyt krótszy ni¿ 8
godz.- 4.0 m,
3) dzia³alnoæ gospodarcza nie mo¿e powodowaæ pogorszenia siê stanu rodowiska na otaczaj¹cych
terenach mieszkalnych i us³ugowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacji ko³owej Obwodnicy Trójmiasta,
2) istniej¹ca elektroenergetyczna linia napowietrzna
110 kV Gdañsk Leno  Sopot,
3) przez teren przebiega istniej¹cy kana³ sanitarny f
0,5.
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: zagospodarowanie w strefie bezpieczeñstwa napowietrznej linii energetycznej 110kV uzgodniæ z gestorem sieci.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego
strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
(decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdansku nr O-V-7226/1/93 z
dnia 06 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) mo¿liwoæ realizacji skrzy¿owania czterowlotowego na przed³u¿eniu ulicy 023-81,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

b) koniecznoæ zastosowania technicznych rodków ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w
przepisach szczególnych,
c) odleg³oæ planowanej zabudowy przeznaczonej na sta³y pobyt ludzi od Obwodnicy Trójmiasta, powinna byæ
wyznaczona w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu natê¿enia ha³asu emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze, przy uwzglêdnieniu planowanych rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
DLA ULIC I DRÓG Nr 2112
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 0,11 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ulica lokalna L 1/2 ul. Kozioro¿ca
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
14,0 m
5. PARKINGI
Parkowanie w zatokach w uk³adzie równoleg³ym.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
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: teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) ulica projektowana; szerokoæ jezdni 6,0 m,
chodniki w zale¿noci od przys z³ego zagospodarowania terenów przyleg³ych. Ruch rowerowy w przestrzeni jezdni,
b) uspokojenie ruchu przez zastosowanie wszelkich rodków ograniczaj¹cych prêdkoæ, uwarunkowane uprzedni¹ realizacj¹ wiêkszoci ulic
tworz¹cych podstawowy uk³ad komunikacyjny
dzielnicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
DLA ULIC I DRÓG Nr 2112
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ulica zbiorcza Z 1/2

Dziennik Urzêdowy
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4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rys. planu, minimum 24,0 m.
5. PARKINGI
Parkowanie w zatokach w uk³adzie równoleg³ym.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
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: teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody
Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r. 
Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) ulica projektowana bêd¹ca ³¹cznikiem miêdzy ul.
Nowy wiat a ulicami Junony i Wodnika; szerokoæ jezdni -7,0 m,
b) cie¿ki rowerowe i chodniki obustronne, oddzielone od jezdni pasem zieleni o szer. min. 3,5 m,
c) minimalna odleg³oæ miêdzy wjazdami bramowymi  45,0 m,
d) skrzy¿owanie z ulic¹ 016-82  skrzy¿owanie skanalizowane z sygnalizacj¹ wietln¹
e) na wlotach pozosta³ych ulic lokalnych i dojazdowych  przejcia piesze i przejazdy dla rowerzystów wyniesione,
f) przystanek autobusowy przed skrzy¿owaniem z
ul. 016-82; pozosta³e za skrzy¿owaniami,
g) adaptacja istniej¹cych elementów uzbrojenia in¿ynierskiego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
DLA ULIC I DRÓG Nr 2112
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 2,50 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ulicy zbiorcza Z 1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rys. planu, minimum 24,0 m., poszerzenia zgodnie z rysunkiem planu
5. PARKINGI
W zatokach postojowych w uk³adzie równoleg³ym.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
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2) wykonanie w ci¹gu ulicy przed istniej¹cymi obiektami mieszkalnymi rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoæ akustyczn¹ z uwzglêdnieniem poziomu ha³asu  w miarê potrzeb.
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) dopuszcza siê dodatkowe skrzy¿owania (nie
przedstawione na rysunku planu)pod warunkiem
zachowania minimalnej odleg³oci miêdzy skrzy¿owaniami  200 m,
c) dopuszcza siê bezporedni¹ obs³ugê terenów
przyleg³ych pod warunkiem zachowania pomiêdzy wjazdami odleg³oci minimalnej 45m.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody
Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r. 
Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) fragment projektowanej ulicy na przed³u¿eniu ul.
Nowy wiat,
b) zaleca siê wprowadzenie obsadzeñ szpalerowych trasy,
c) ulica projektowana, szerokoæ jezdni 7,0 m,
d) minimalna odleg³oæ jezdni od podstawy nasypu  2,0 m,
e) chodnik i cie¿ka rowerowa dwukierunkowa po
pó³nocnej stronie, oddzielone od jezdni pasem
zieleni o szer. min. 3,5 m,
f) skrzy¿owanie z ulic¹: oznaczon¹ 015-82  skanalizowane,
g) na wlotach pozosta³ych ulic uk³adu obs³uguj¹cego  przejcia piesze i przejazdy dla rowerzystów  wyniesione,
h) przystanki autobusowe za skrzy¿owaniami z wyj¹tkiem po³udniowej strony skrzy¿owania z 015- 82.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
DLA ULIC I DRÓG Nr 2112
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 0,84 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulicy lokalna L 1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
20,0 m
5. PARKINGI
W zatokach postojowych w uk³adzie równoleg³ym.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej

Poz. 217

 861 

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) dopuszcza siê dodatkowe skrzy¿owania (nie
przedstawione na rysunku planu) wy³¹cznie w
miejscu przed³u¿enia ulicy 023-81.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody
Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r. 
Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê wprowadzenie
obsadzeñ szpalerowych ulicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
DLA ULIC I DRÓG Nr 2112
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 0,50 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ulica zbiorcza Z 1/2, ul. Wodnika
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
Wyklucza siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych 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) stawka procentowa 0%,
b) wyklucza siê lokalizacjê dodatkowych skrzy¿owañ,
oraz bezporedni wjazd z ulicy na teren 013-41.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody
Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r. 
Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê wprowadzenie
obsadzeñ szpalerowych ulicy.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
DLA ULIC I DRÓG Nr 2112
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ulica pieszo-rowerowa, fragment ul. Wodnika
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rys. planu.
5. PARKINGI
Wyklucza siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
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: teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) ulica projektowana, wykorzystuj¹ca dawny korpus linii kolejowej; szerokoæ cie¿ki rowerowej
dwukierunkowej i chodnika ³¹cznie min. 4,5 m,
b) przekroczenie ulicy 022-81 w ramach skrzy¿owania tej ulicy z ul. 016-82.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
DLA ULIC I DRÓG Nr 2112
1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 0,15 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ulica pieszo-rowerowa, fragment ul. Wodnika
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rys. planu.
5. PARKINGI
Wyklucza siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) ulica projektowana, wykorzystuj¹ca dawny korpus
linii kolejowej; szerokoæ cie¿ki rowerowej dwukierunkowej i chodnika ³¹cznie min. 4,5 m,
b) przekroczenie ulicy 022-81 w ramach skrzy¿owania tej ulicy z ul. 016-82.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
DLA ULIC I DRÓG Nr 2112
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ulica lokalna 1/2 fragment ul. Orfeusza
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Min. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12.0 m
5. PARKINGI
Wyklucza siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
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: teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) ulica projektowana, szerokoæ jezdni 6,0 m,
b) lokalizacja chodników w przekroju poprzecznym
ulicy powinna uwzglêdniaæ ulicê pieszo  rowerow¹ 020-81,
c) wszystkie skrzy¿owania  zwyk³e.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
DLA ULIC I DRÓG Nr 2112
1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 1,00 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ulica lokalna L 1/2, ul. Homera
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Min. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20.0 m,
poszerzenia zgodnie z rysunkiem planu.
5. PARKINGI
W zatokach postojowych.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
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: teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) wprowadzenie obsadzeñ szpalerowych ulicy,
b) szerokoæ jezdni 6,0 m.; chodnik dwustronny,
c) skrzy¿owanie z ulic¹: 016-82  skanalizowane z
przekroczeniem wlotu ulicy projektowanej ci¹giem pieszo-rowerowym pó³noc  po³udnie, wyposa¿onym w azyl o szer. min. 4,0 m.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
DLA ULIC I DRÓG Nr 2112
1. NUMER TERENU 023
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ulica lokalna L 1/2, ul. Astronomów
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
5. PARKINGI
W zatokach postojowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
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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: teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
DLA ULIC I DRÓG Nr 2112
1. NUMER TERENU 024
2. POWIERZCHNIA 0,70 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ulica lokalna L1/2, ul. Galaktyczna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
16,0  20 m
5. PARKINGI
Poza jezdni¹ w uk³adzie dowolnym.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
2) ¿ywop³ot od strony Obwodnicy.
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) linia rozgraniczaj¹ca z Obwodnic¹ Trójmiasta
minimum 2.0 m od skrajnego elementu technicznego Obwodnicy.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego(rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê wprowadzenie
obsadzeñ szpalerowych ulicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 025

2. POWIERZCHNIA 0,20 ha
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3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 84
Fragment wêz³a Owczarnia Obwodnicy Trójmiasta
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
Wyklucza 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  do kanalizacji deszczowej,
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
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w ramach wêz³a Owczarnia
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 w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego
strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
(decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku nr O-V-7226/1/93 z
dnia 06 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 026
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Teren us³ug
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty,
us³ugi turystyki i wczasów, 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 dojazd z ulicy 016-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z linii elektroenergetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do zbiorników bezodp³ywowych,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Pas zieleni izolacyjnej od ulicy 016-82.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Ruch ko³owy na projektowanej ulicy 016-82
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: demonta¿ linii 15 kV po
wybudowaniu GPZ Osowa.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
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a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 11/98
z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59,
poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdansku nr O-V-7226/1/93 z dnia 06
sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê wprowadzenie wzmocnionej stolarki
okiennej,
b) fragment terenu zwi¹zany z terenem 016.33 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Barniewice Pó³nocno  Zachodnie w miecie Gdañsku, zatwierdzonym uchwa³¹ Nr XV/484/99 Rady
Miasta Gdañska z dn.28.10.1999 r., og³. w Dz. Urz.
Województwa Gdañskiego Nr 11 poz. 46 z dnia
04.02.2000 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWY
I BARNIEWIC  rejon linii wysokiego napiêcia
Nr 2112
1. NUMER TERENU 027
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjnous³ugowosk³adowa.
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  dojazd z ulicy 016-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z linii elektroenergetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ indywidualnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do zbiorników bezodp³ywowych,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 20% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) pasmo zieleni izolacyjnej od ulicy 016-82,
3) dzia³alnoæ gospodarcza nie mo¿e powodowaæ pogorszenia siê stanu rodowiska na otaczaj¹cych
terenach mieszkalnych i us³ugowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Ruch ko³owy na projektowanej ulicy 016-82.
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: demonta¿ linii 15 kV po
wybudowaniu GPZ Osowa
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego
nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.  Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59, poz. 294),
b) teren po³o¿ony w obrêbie terenu zewnêtrznego
strefy ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
(decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdansku nr O-V-7226/1/93 z
dnia 06 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: fragment terenu zwi¹zany z
terenem 017.41 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Barniewice Pó³nocnoZachodnie w miecie Gdañsku, zatwierdzonym
uchwa³¹ Nr XV/484/99 Rady Miasta Gdañska z dnia
28.10.1999 r., og³. w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11 poz.
46 z dnia 04.02.2000 r.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Osowy i Barniewic  rejon linii wysokiego napiêcia, wykonany w
skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granica opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) istniej¹ca napowietrzna linia energetyczna 110 kV,
5) projektowana napowietrzna linia energetyczna 110 kV,
6) strefa bezpieczeñstwa napowietrznej linii energetycznej 110 kV,
7) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg. 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 niniejszego planu:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Barniewice Wschodnie  Owczarnia zatwierdzony
Uchwa³¹ Nr XLIX/605/97 Rady Miasta Gdañska z dnia
22 maja 1997 r., og³. w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 25,
poz. 77 z dnia 11 czerwca 1997 r.,
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego Gdañsk  Osowa, zatwierdzony
uchwa³¹ Nr LXIV/476/93 Rady Miasta Gdañska z dnia
15 maja 1993 r., og³. w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15 poz. 82
z dnia 26 lipca 1993 r., zmieniony Uchwa³¹ Nr XLII/
1294/2001 Rady Miasta Gdañska z dnia 20 grudnia
2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
urbanistycznej Osowa w miecie Gdañsku  w zakresie uk³adu komunikacji drogowej, og³. w Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr 10, poz. 165 z dnia 11 lutego
2002 r.,
3) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdañska, zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia
30 wrzenia 1993 r., Nr 18, poz. 102.
§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
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