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Poz. 2290

2290
UCHWA£A Nr VIII/159/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 68/2 do 68/21
i czêci dzia³ki nr 68/22 we wsi Tuchom, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz
zgodnie z art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. 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 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar dzia³ek nr 68/2 do 68/21 i czêci dzia³ki nr 68/22
we wsi Tuchom, gmina ¯ukowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych oraz siedlisko rolnicze,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcj¹ us³ugow¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN, U  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z funkcja us³ugow¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
e) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22 o-35°
lub 45o-50°),
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m 2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  25 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
k) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
l) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
m) istniej¹ce drzewa podlegaj¹ ochronie, w razie koniecznoci wycinki nale¿y zrekompensowaæ stratê
w proporcji: 1 drzewo wyciête/5 drzew posadzonych,
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n) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KW i KD,
 20 m od gazoci¹gów wysokiego cinienia: istniej¹cego Dn 300 i projektowanego Dn 500.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD  istniej¹ca poszerzona droga gminna o szer. 10 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê tymczasowe stosowanie szczelnych, monolitycznych zbiorników bez-odp³ywowych, regularnie
opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, po pod³¹czeniu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, do chwili wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug o wysokiej wodoch³onnoci,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych
(je¿eli zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê co
najmniej 1,5 m poni¿ej poziomu wprowadzania cieków), osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego lub z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia DN 150, zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez u¿ytkownika sieci,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd poprzez projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹ z
istniej¹cej drogi gminnej nr 1045015 oraz bezporednio z istniej¹cej drogi gminnej nr 1045015.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania
3) nieprzekraczalne linie zabudowy
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4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane,
§3
Ustala siê 30% stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci, 5% w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do uchwa³y; dla pozosta³ych terenów 0%.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹,
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

dotyczy podwójnego utrwalenia nawierzchni bitumicznej
grysami i emulsj¹ asfaltow¹ na odcinku drogi nr 10102
o d³ugoci 1,5 km pomiêdzy miejscowociami Ciekocino  Sasino.
§2
1. W ramach realizacji zadania Powiat zorganizuje i przeprowadzi postêpowanie przetargowe na wybór wykonawcy i bêdzie nadzorowa³ wykonanie.
2. Postêpowanie przetargowe na wybór wykonawcy odbêdzie siê zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (t.j. Dz. U. Nr 72, poz. 664
z 2002 r. z pón. zm.).
§3
Termin realizacji zadania ustala siê w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2003 r.
§4
Szacunkow¹ wartoæ prac strony ustalaj¹ na kwotê
90.000 z³ (dziewiêædziesi¹t tysiêcy z³) z czego 20.000 z³
(dwadziecia tysiêcy z³) Gmina przeka¿e Powiatowi jako
pomoc finansow¹ w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 r.
przelewem na konto:
83500004-5005-3700-12/0, Kaszubski Bank Spó³dzielczy
w Wejherowie.
§5
1. Powiat po zakoñczeniu robót okrelonych w § 1 przedstawi Gminie kosztorys powykonawczy, celem udokumentowania wydatkowanych rodków finansowych.
2. rodki przekazane przez Gminê a wydatkowane niezgodnie z celem porozumienia podlegaj¹ zwrotowi
w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu.
§6
Gmina ma prawo kontrolowania wydatkowania rodków przekazanych Powiatowi na realizacjê zadania.

2291

§7

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 12 czerwca 2003 r. pomiêdzy,

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

Powiatem Wejherowskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu w osobach:
1. Józef Reszke  Starosta Wejherowski
2. Marek Panek  Cz³onek Zarz¹du
zwanym dalej Powiatem, a
Gmin¹ Choczewo, reprezentowan¹ przez:
Jacka Micha³owskiego  Wójta Gminy Choczewo
zwan¹ dalej Gmin¹.
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie
uchwa³y Rady Powiatu Nr II/VII/83/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie podpisania porozumienia z Gmin¹ Choczewo dotycz¹cego wspólnej realizacji zadania
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni oraz uchwa³y Rady Gminy Nr VI/62/2003 w sprawie podpisania
porozumienia z dnia 9 czerwca 2003 r. i ma na celu pomoc finansow¹ Gminy udzielon¹ na realizacjê zadania
pod nazw¹ powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
dotycz¹cego drogi powiatowej przebiegaj¹cej przez
Gminê.

§8

§1
Zadanie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o finansach
publicznych.
§9
1. Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Powiat
Starosta
J. Reszke
Cz³onek Zarz¹du
M. Panek

Gmina
Wójt
J. Micha³owski
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2292
UCHWA£A Nr VIII/56/2003
Rady Gminy Liniewo
z dnia 8 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 79/3 na terenie wsi Lubieszyn gmina Liniewo.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.poz. 1591) na wniosek Wójta
Gminy, Rada Gminy Liniewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie wsi Lubieszyn:
2. Dzia³ka nr 79/3 o powierzchni 0,52 ha przeznaczona
pod uprawy rolne, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o
powierzchni dzia³ki min. 800 m2 i szerokoci min. 20,0 m
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20%powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 wysokoæ budynków mieszkalnych maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci do maks.
0,9 m nad poziom terenu,
 budynki gospodarcze parterowe o wysokoci
maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 dachy spadziste,
 usytuowanie budynków mieszkalnych w jednej linii zabudowy, kalenic¹ prostopadle do ulicy lub
kalenic¹ równolegle do ulicy,
 bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Garczynie gmina Liniewo pod
warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do
wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
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 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y dostarczyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków, podpisan¹ z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê, na etapie decyzji o warunkach zabudowy,
 koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z zak³adem energetycznym,
 usuniêcie kolizji z istniej¹c¹ sieci¹ energetyczn¹
winno odbywaæ siê kosztem i staraniem inwestorów z którymi ta sieæ koliduje.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak
i trawniki),
 na dzia³kach wskazana jest lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
 teren po³o¿ony w strefie zabytkowego uk³adu osadniczego wsi.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 2  dzia³ka nr 79/3 w Lubieszynie w skali
1:1000.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa mieszkaniowego %
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Liniewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzeb-
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nych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

2293
UCHWA£A Nr VIII/57/2003
Rady Gminy Liniewo
z dnia 8 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek nr 144/15 i czêci dzia³ki nr 128/1 na terenie wsi Sob¹cz gmina Liniewo.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15 poz.
139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142 z 2001 r.poz. 1591) na wniosek Wójta Gminy, Rada
Gminy Liniewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie wsi Sob¹cz:
3. Dzia³ka nr 144/15 o powierzchni 996m2 przeznaczona
pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na wydzielonej dzia³ce, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów,
 adaptacja istniej¹cego budynku w dawnym siedlisku rolniczym z mo¿liwoci¹ rozbudowy, dobudowy lub nadbudowy,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 wysokoæ budynku mieszkalnego nie mo¿e przekroczyæ wysokoci maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 budynek gospodarczy parterowy o wysokoci
maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 dachy spadziste,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê gminn¹ relacji Liniewo  Sob¹cz.
1.2.Uzbrojenie terenu:
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zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do zbiornika bezodp³ywowego, wywo¿onego przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Garczynie gmina Liniewo pod warunkiem
pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej
sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do kolektora sanitarnego,
 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków z komunalnym przedsiêbiorstwem,
 nakaz sprawdzenia szczelnoci istniej¹cego zbiornika na cieki, a w przypadku stwierdzenia nieszczelnoci wymiana na nowy szczelny monolityczny
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
 usuniêcie kolizji z istniej¹c¹ sieci¹ energetyczn¹
winno odbywaæ siê kosztem i staraniem inwestorów z którymi ta sieæ koliduje.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak
i trawniki),
 zachowaæ istniej¹cy na terenie drzewostan,
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 10,0 m od ma³ego u¿ytku lenego,
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od linii energetycznych
4. Czêæ dzia³ki nr 128/1 o powierzchni 1,15 ha przeznaczona pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o
wielkoci dzia³ek min.1000 m2 i szerokoci min. 22,0 m
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20%powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 wysokoæ budynków mieszkalnych maks. 8,5m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci do maks.
0,6m nad poziom terenu,
 budynki gospodarcze parterowe o wysokoci
maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
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 dachy spadziste,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
NI  teren zielony nieu¿ytków do zachowania w stanie pierwotnym.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych zakoñczone placykiem do zawracania 12,5
x 12,5 m.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po jej
realizacji w ci¹gu istniej¹cej i projektowanej drogi
i po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Garczynie gmina Liniewo pod
warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do
wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y dostarczyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków, podpisan¹ z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych::
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu objêtego planem na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak
i trawniki),
 zachowaæ istniej¹cy na terenie drzewostan,
 na czêciach dzia³ek przylegaj¹cych do drogi publicznej (oznaczonej symbolem KD) oraz drogi
gminnej, wskazana jest lokalizacja jednego rzêdu
drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi.
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§2

Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 3  dzia³ka nr 144/15 w Sob¹czu w skali
1:1000.
Rysunek nr 4  czêæ dzia³ki nr 128/1 w Sob¹czu w skali
1:1000.
Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa mieszkaniowego %
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Liniewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

2294
UCHWA£A Nr VIII/58/2003
Rady Gminy Liniewo
z dnia 8 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 48, dzia³ki
nr 171/9, 174/1, 174/13, na terenie wsi Chrztowo gmina Liniewo.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.poz. 1591) na wniosek
Wójta Gminy, Rada Gminy Liniewo uchwala, co nastêpuje:
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§1
Na terenie wsi Chrztowo:
19. Dzia³ka nr 48 o powierzchni 1100 m2 przeznaczona
pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na wydzielonej dzia³ce, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów, z mo¿liwoci¹ realizacji jednego budynku
mieszkalnego
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 wysokoæ budynku mieszkalnego o wysokoci
maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu
od poziomu posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci do maks.
0,6 m nad poziom terenu,
 budynki gospodarcze parterowe o wysokoci
maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 dachy spadziste,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 60% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê publiczn¹.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po jej
realizacji, w ci¹gu istniej¹cej drogi publicznej i po
uzyskaniu warunków technicznych na dostawê
wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Garczynie gmina Liniewo pod
warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do
wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do kolektora sanitarnego,
 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych::
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
2.0 Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Polaszkowskich,
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 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki (do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak i trawniki),
 zachowaæ istniej¹cy na dzia³ce drzewostan.
21. Dzia³ka nr 171/9 o powierzchni 0,43ha przeznaczona
pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenówwydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
dla realizacji jednego siedliska
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 wysokoæ budynku mieszkalnego maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci do maks.
0,6 m nad poziom terenu,
 budynki gospodarcze parterowe o wysokoci
maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 dachy spadziste,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 60% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd z terenu dzia³ek na istniej¹ce wydzielone drogi.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Garczynie gmina Liniewo pod
warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do
wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do kolektora sanitarnego,
 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych::
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
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 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu objêtego planem, na etapie decyzji o
warunkach zabudowy.
2.0 Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Polaszkowskich,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak
i trawniki),
 zachowaæ istniej¹cy na terenie drzewostan.
22. Dzia³ka nr 174/1 o powierzchni 999 m2 i dzia³ka nr 174/13
o powierzchni 1003 m2 przeznaczone pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
ZL  tereny zabudowy letniskowej na wydzielonych
dzia³kach, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów, z mo¿liwoci¹ realizacji jednego budynku letniskowego na
ka¿dej dzia³ce
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20%powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 wysokoæ posadowienia poziomu posadzki parteru maks. 0,6 m nad poziom terenu,
 dachy spadziste,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi publiczne.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Garczynie gmina Liniewo pod
warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do
wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y dostarczyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków, podpisan¹ z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych:
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 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
2.0 Ustalenia inne:
 teren dzia³ek po³o¿ony w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Jezior Polaszkowskich,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak
i trawniki),
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 30,0 m od
ciany lasu.
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan na dzia³kach.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 19  dzia³ka nr 48 w Chrztowie w skali
1:1000.
Rysunek nr 21  dzia³ka nr 171/9 w Chrztowie w skali
1:1000.
Rysunek nr 22  dzia³ki nr 174/1, 174/13 w Chrztowie w
skali 1:1000.
Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) granice stref ochronnych
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa mieszkaniowego %,
b) budownictwa letniskowego %.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Liniewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski
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2295
UCHWA£A Nr VIII/64/2003
Rady Gminy Liniewo
z dnia 8 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek nr 156/4, 156/5,
156/7, 156/8, 156/9, 156/14 i czêæ dzia³ki nr 156/15
w Liniewie gmina Liniewo.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.poz. 1591) na wniosek
Wójta Gminy, Rada Gminy Liniewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie wsi Liniewo:
5. Dzia³ka nr 156/4 o powierzchni 1346 m2, dzia³ka nr 156/5
o powierzchni 1108 m2, dzia³ka nr 156/7 o powierzchni
1205 m2, dzia³ka nr 156/8 o powierzchni 1750 m2, dzia³ka nr 156/9 o powierzchni 2027 m2, przeznaczone pod
u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê
letniskow¹, dzia³ka nr 156/14 o powierzchni 2491 m2,
czêæ dzia³ki nr 156/15 o powierzchni 100 m2, przeznaczona pod u¿ytkowanie rolnicze przeznacza siê pod
drogi.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
ZL  tereny zabudowy letniskowej na wydzielonych
dzia³kach, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów
 powierzchnia dzia³ek min. 1000 m2,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 wysokoæ budynków maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 poziom posadzki parteru maks. 0,6 m nad poziom
terenu,
 dachy spadziste,
 bry³y budynków dostosowane do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zakoñczone zatoczk¹ do zawracania z wyjazdem na drogê gminn¹ relacji Liniewo  Sob¹cz,
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej we wsi Liniewo wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po jej realizacji w ci¹gu istniej¹cych i projektowanych dróg i po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody oraz po okreleniu
punktu w³¹czenia do sieci
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy, do oczyszczalni cieków w Garczynie gmina Liniewo pod warunkiem

pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej
sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu nale¿y dostarczyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków, zawart¹ z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych::
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê, na etapie decyzji o warunkach zabudowy,
 koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15 KV i 0,4 KV z zak³adem energetycznym.
2.0.Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Polaszkowskich,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki,
wliczaj¹c w to zadrzewienia jak i trawniki,
 wzd³u¿ projektowanych dróg wskazana lokalizacja
jednego rzêdu drzew,
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 100,0 m od
jeziora Liniewskiego,
 na etapie projektów budowlanych powinny byæ
sporz¹dzone oceny warunków geologiczno-in¿ynierskich w formie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej dla dzia³ek o du¿ym spadku terenu,
 przewidzieæ koniecznoæ zabezpieczeñ skarp i stromych zboczy, w sposób zapobiegaj¹cy postêpowi
erozji gruntu,
 chroniæ istniej¹ce cieki wodne.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 5  dzia³ki nr 156/4, 156/5, 156/7, 156/8,
156/9, 156/14 i czêæ dzia³ki nr 156/15 w Liniewie w skali
1:1000.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
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§3

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
 zabudowy letniskowej %.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Liniewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

2296
UCHWA£A Nr XII/319/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port  Zachód 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, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), 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,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Port  Zachód w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar ograniczony:
1) od pó³nocy  ulic¹ Oliwsk¹, fragmentami ulic Na
Zaspê, Wyzwolenia i W³adys³awa IV,
2) od wschodu  nabrze¿em kana³u portowego,
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3) od po³udniowego zachodu  granic¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica  M³yniska.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 44 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
044) 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:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego.
24  zabudowa wielorodzinna.
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.
32  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 24 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t, inne us³ugi
na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci, 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.
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 chemiczny, 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, sk³a-
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dy (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.
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.)
oraz tereny zarezerwowane pod chronione dominanty
funkcyjne wg uznania (np. muzeum narodowe, szczególne zabytki kultury itd.).
52  funkcje wydzielone niechronione
jak wy¿ej, nie wymagaj¹ce specjalnej ochrony: administracja pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura
techniczna strefowa oraz liniowa, wymagaj¹ca rezerwacji terenu z wy³¹czeniem dróg i kolei plus dominanty funkcyjne z zakresu strefy 33.
53  funkcje wydzielone uci¹¿liwe
(np. oczyszczalnia cieków, elektrociep³ownia, porty lotnicze, lotniska, l¹dowiska helikopterów, cmentarze itd.)
plus dominanty funkcyjne z zakresu stref 41 i 42.
61  zieleñ chroniona
zieleñ niedostêpna dla ludnoci (np. zamkniête rezerwaty przyrody, wydmy itd.)
elementy liniowej infrastruktury technicznej.
62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd., elementy liniowe infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych zgody na budowê, jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub
przenonych straganów rozstawionych tylko na czas
sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela lub w³adaj¹cego terenem)
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu  RUCH  w obrêbie dróg 81,
82, 83.
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne.
82  drogi i ulice zbiorcze.
83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o
ruchu przyspieszonym.

85  tereny obs³ugi komunikacji
parkingi, stacje paliw, przystanki, wêz³y integracyjne
itd.
Dla wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy 33.
91  torowiska.
§3
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) rekompozycja:
a) w odniesieniu do zespo³u zabudowy polega na przywróceniu zespo³owi zabudowy w³aciwych mu walorów kompozycyjnych, które zosta³y z czasem zagubione. Dotyczy to przede wszystkim korekty stanu zabudowy i u¿ytkowania terenów, a polega na
uporz¹dkowaniu gabarytów obiektów i ci¹gów ulicznych (miêdzy innymi przez budowê nowych, przebudowê lub wyburzenie istniej¹cych obiektów), osi
widokowych i akcentów urbanistycznych oraz uczytelnieniu dawnej sieci ulicznej i podzia³ów parcelacyjnych,
b) w odniesieniu do budynku polega na przywróceniu
budynkowi w³aciwych mu walorów kompozycyjnych, które zosta³y z czasem zagubione. Dotyczy to
korekty stanu budynku, a polega na uporz¹dkowaniu gabarytów budynku oraz uk³adu elewacji (rozmieszczenie i proporcje otworów, detal architektoniczny, uk³ad i kszta³t dachu, kolorystyka),
4) szpaler zieleni wysokiej  rz¹d sk³adaj¹cy siê z pojedynczych drzew zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi,
5) miejscowe warunki siedliskowe  w³aciwe dla gatunku wystêpuj¹cego na danym terenie, cechuj¹cego siê
dobrym stanem sanitarno-zdrowotnym, bez wyranych
oznak degeneracji,
6) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu.
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela zabudowa istniej¹ca w bezporednim s¹siedztwie projektowanej.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

Wskaniki miejsc postojowych
Lp.

1
1.

Rodzaj funkcji

2
Budynki mieszkalne
jednorodzinne

3

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania
4

1 mieszkanie

MIN 2

Podstawa
odniesienia

Uwagi
5

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Budynki mieszkalne
wielorodzinne
Domy studenckie, hotele
pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu
dla osób starszych
Sklepy o powierzchni
sprzeda¿owej do 2000 m2, domy
towarowe wielokondygnacyjne

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

15.

Hale widowiskowe
i widowiskowo-sportowe,
stadiony

16.

Obiekty muzealne i wystawowe

17.

Szko³y podstawowe i gimnazja

18.

Szko³y rednie

20.

Szko³y wy¿sze, obiekty
dydaktyczne
Przedszkola, wietlice

21.

Szpitale, kliniki

22.

Place sk³adowe, hurtownie,
magazyny

19.

Dziennik Urzêdowy
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1 mieszkanie

MIN 1,2

10 ³ó¿ek

MIN 2,3

10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿y

MIN 25

1000 m2
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc
siedz¹cych

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22

100 miejsc
siedz¹cych

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

1000 m2
pow. u¿ytkowej
1 pomieszczenie
do nauczania
1 pomieszczenie
do nauczania

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

10 studentów

MIN 1,5

1 oddzia³

MIN 3

10 ³ó¿ek

MIN 6

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

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
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,36 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 52
NABRZE¯E OGÓLNODOSTÊPNE
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê

MIN 1,5
MIN 1,5

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego

5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 6,00 m dla sposobu zagospodarowania tymczasowego,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 10% dla sposobu zagospodarowania tymczasowego,
5) linie zabudowy  nie ustala siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ustala siê zagospodarowanie terenu jako ogólnodostêpnego bulwaru turystyczno  widokowego nad
Martw¹ Wis³¹, z utrzymaniem ci¹gu widokowego, jak
na rysunku planu.
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
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10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
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1) drogi  dojazd od drogi nr 043-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  odprowadzenie powierzchniowe
lub do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) teren znajduje siê czêciowo w strefie ochrony archeologicznej, jak na rysunku planu obowi¹zuje
nadzór archeologiczny przy wszelkich pracach
ziemnych,
2) ustala siê nachylenie 45 stopni dachów zabudowy
dopuszczalnej w strefie.
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenie 10% ca³oci
terenu pod zadrzewienia.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
drobne us³ugi handlu, gastronomii zwi¹zane z obs³ug¹ ogólnodostêpnego bulwaru turystyczno  widokowego.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
ustala siê wymóg ukszta³towania dopuszczalnej zabudowy w sposób odpowiadaj¹cy ekspozycji od
strony Twierdzy Wis³oujcie.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren le¿y w obszarze wpisanym do rejestru zabytków woj. Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82 r., w strefie A
pe³nej ochrony konserwatorskiej. Obejmuje obszar szczególnie wartociowy  do bezwzglêdnego zachowania; priorytet wymagañ konserwatorskich,
b) teren po³o¿ony w granicach portu Gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 98 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146 poz. 960),
c) teren w granicach 1000m strefy ochronnej PPH
Siarkopol ustalonej decyzj¹ nr GP-II-440/1765/
72 z dnia 14.05.1972 r. PWRN w Gdañsku, Wydz.
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska
obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
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3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê wytworzenie obszaru przywodnego
tworz¹cego wraz z terenami nr 003-62, 007-62 zielone tereny rekreacyjne dzielnicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 2,43 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 31
STREFA MIESZANA US£UGOWO MIESZKANIOWA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) ma³e hurtownie,
2) us³ugi generuj¹ce znaczny ruch samochodowy,
3) 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  zgodnie z pkt 10,
3) wysokoæ zabudowy  zgodnie z zasadami pkt 10,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku
planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi dojazd od drogi nr 043  81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn i sn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z 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 WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) teren znajduje siê czêciowo w strefie ochrony archeologicznej, jak na rysunku planu obowi¹zuje
nadzór archeologiczny przy wszelkich pracach
ziemnych,
2) ustala siê rekompozycjê istniej¹cej zabudowy zespo³u zabytkowego (ochrona historycznego podzia³u parcelacyjnego, jak na rysunku planu),
3) ustala siê rekompozycjê obiektów o wartociach
kulturowych, oznaczonych na rysunku planu.
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 40% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
3) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
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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
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowej 15kV/0,4kV,
b) ustala siê wymóg ukszta³towania zabudowy w
sposób odpowiadaj¹cy ekspozycji od strony
Twierdzy Wis³oujcie.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach zabytkowego zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym
Porcie wpisanego do rejestru zabytków woj.
Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie A pe³nej ochrony konserwatorskiej.  W strefie obowi¹zuje: priorytet
wymagañ konserwatorskich,
b) w strefie znajduje siê dawny dworek Broschków
przy ul. Starowilnej 2, wpisany do rejestru zabytków decyzj¹ konserwatorsk¹ nr 420 Wojewody Gdañskiego z dn. 30.10.1971,
c) teren po³o¿ony w granicach portu Gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 98 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146 poz. 960),
d) teren w granicach 1000m strefy ochronnej PPH
Siarkopol ustalonej decyzj¹ nr GP-II-440/1765/
72 z dnia 14.05.1972 r. PWRN w Gdañsku, Wydz.
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska
obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,79 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  do 9,00

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 10%
5) linie zabudowy  nie ustala siê,
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ponadlokalna cie¿ka rowerowa, jak na rysunku planu.
PARKINGI
nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 042-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn i sn,
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.
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
teren znajduje siê czêciowo w strefie ochrony archeologicznej, jak na rysunku planu obowi¹zuje nadzór
archeologiczny przy wszelkich pracach ziemnych.
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 90% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenie 60% ca³oci
terenu pod zadrzewienia.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach zabytkowego zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym
Porcie wpisanego do rejestru zabytków woj.
Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie B ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu. Obszar podlega
rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych
elementów rozplanowania istniej¹cej substancji
o wartociach kulturowych oraz charakteru i skali
zabudowy,
b) teren po³o¿ony w granicach portu Gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 98 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146 poz. 960),
c) teren w granicach 1000m strefy ochronnej PPH
Siarkopol ustalonej decyzj¹ nr GP-II-440/1765/
72 z dnia 14.05.1972 r. PWRN w Gdañsku, Wydz.
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska
obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê wytworzenie par-
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ku, tworz¹cego wraz z terenami nr 001-52 007-62 i obszarem przywodnym, zielone tereny rekreacyjne dzielnicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,31 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 85
PLAC PRZED PRZEPRAW¥ PROMOW¥
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  do 9,00 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 10%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 042-81, 043-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn i sn,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
teren znajduje siê czêciowo w strefie ochrony archeologicznej, jak na rysunku planu obowi¹zuje nadzór
archeologiczny przy wszelkich pracach ziemnych.
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
drobne us³ugi
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê wymóg ukszta³towania dopuszczalnej zabudowy placu w sposób
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odpowiadaj¹cy jego ekspozycji od strony Twierdzy Wis³oujcie, z utrzymaniem ci¹gu widokowego, jak na
rysunku planu.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren le¿y w obszarze wpisanym do rejestru zabytków woj. Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody
Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie A pe³nej ochrony konserwatorskiej. oraz czêciowo w strefie E
ochrony ekspozycji. W strefach obowi¹zuje: priorytet wymagañ konserwatorskich, ochrona historycznego uk³adu ulic i placów, zabezpieczenie w³aciwej
ekspozycji na Twierdzê Wis³oujcie,
b) teren po³o¿ony w granicach portu Gdañskiego ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w
Gdañsku (Dz. U. Nr 146 poz. 960),
c) teren w granicach 1000m strefy ochronnej PPH Siarkopol ustalonej decyzj¹ nr GP-II-440/1765/72 z dnia
14.05.1972 r. PWRN w Gdañsku, Wydz. Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony rodowiska obowi¹zuj¹c¹
do 2005 r.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,44 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 1,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 70%,
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 od drogi nr 042  81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako
biologicznie czynnych, dostêpnych w tym przeznaczenie 10% ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1drzewo  5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
wysoki poziom wód gruntowych.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu Gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 98 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146 poz. 960),
b) teren w granicach 1000m strefy ochronnej PPH
Siarkopol ustalonej decyzj¹ nr GP-II-440/1765/
72 z dnia 14.05.1972 r. PWRN w Gdañsku, Wydz.
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska
obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 4,34 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 33
US£UGI zwi¹zane z funkcj¹ portow¹
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  do 1,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 12 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 70%,
5) linie zabudowy nieprzekraczalna  jak na rysunku planu.
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ponadlokalna cie¿ka rowerowa, jak na rysunku planu.
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 042-81, zakaz w³¹czeñ
do drogi nr 036-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn i sn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako
biologicznie czynnych w tym przeznaczenie 10%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê w budynkach przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi, zlokalizowanych przy drodze nr 03682 przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki,
3) ustala siê w pasie terenu przylegaj¹cym do drogi
nr 036-82 szpaler zieleni wysokiej, jak na rysunku
planu,
4) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1drzewo  5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w strefie uci¹¿liwoci od drogi nr 036-82.
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: dopuszcza siê lokalizacjê
stacji transformatorowej.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu Gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 98 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146 poz. 960),
b) teren w granicach 1000m strefy ochronnej PPH
Siarkopol ustalonej decyzj¹ nr GP-II-440/1765/
72 z dnia 14.05.1972 r. PWRN w Gdañsku, Wydz.
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska
obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
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a) zaleca siê zamkniêcie osi widokowych, jak na rysunku
planu,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 1,12 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
istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 9,00 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 10%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ponadlokalna cie¿ka rowerowa, jak na rysunku planu.
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 042-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  odprowadzenie powierzchniowe,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg utrzymania 90% terenów jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenie 60% ca³oci
terenu pod zadrzewienia.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
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2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu Gdañskiego ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 98 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w
Gdañsku (Dz. U. Nr 146 poz. 960),
b) teren w granicach 1000m strefy ochronnej PPH Siarkopol ustalonej decyzj¹ nr GP-II-440/1765/72 z dnia
14.05.1972 r. PWRN w Gdañsku, Wydz. Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony rodowiska obowi¹zuj¹c¹
do 2005 r.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê wytworzenie ma³ego
parku tworz¹cego wraz z terenami nr 003-62, 001-52
i obszarem przywodnym zielone tereny rekreacyjne
dzielnicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 1,63 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
US£UGI motoryzacyjne na dzia³ce 365/2, obrêb 60.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 1,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 12 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 70%,
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 od drogi nr 037-81, 041-81, 035-82
zakaz w³¹czeñ do drogi nr 036-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn i sn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 10%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê w budynkach przeznaczonych na sta³y
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pobyt ludzi, zlokalizowanych przy drodze nr 03582, 036-82 przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ
akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki,
3) ustala siê w pasie terenu przylegaj¹cym do drogi
nr 035-83, 036-82 szpaler zieleni wysokiej, jak na
rysunku planu,
4) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1drzewo  5 miejsc postojowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w strefie uci¹¿liwoci od drogi nr 035-83, 03682,
2) magistralne urz¹dzenia infrastruktury technicznej:
napowietrzna sieæ ciep³ownicza o rednicy 500, magistrala wodoci¹gowa o rednicy 300 i kolektor
o rednicy 500 kanalizacji sanitarnej, gazoci¹g
o rednicy 200, rów melioracyjny.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu Gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 98 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146 poz. 960),
b) teren czêciowo w granicach 1000m strefy
ochronnej PPH Siarkopol ustalonej decyzj¹ nr
GP-II-440/1765/72 z dnia 14.05.1972 r. PWRN w
Gdañsku, Wydz. Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony rodowiska obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 3,10 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 32
STREFA MIESZANA US£UGOWO MIESZKANIOWA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) generuj¹ce znaczny ruch samochodowy,
2) 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  do 8,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
1) zgodnie z § 4,
2) mo¿liwoæ bilansowania potrzeb parkingowych
³¹cznie ze terenem 010-85.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 041-81, 037-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn i sn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 30% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê w pasie terenu przylegaj¹cym do drogi
nr 041-81 szpaler zieleni wysokiej, jak na rysunku
planu,
3) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
4) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 1,53 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 85
GARA¯E, parkingi wielokondygnacyjne
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e z zakresu strefy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 041-81, 035-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
magistralne urz¹dzenia infrastruktury technicznej: magistrala wodoci¹gowa o rednicy 300.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
parkingi jednopoziomowe, niekubaturowe.
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) zakaz budowy wolnostoj¹cych boksów gara¿owych,
b) ustala siê wjazd do obs³ugi terenu od drogi 03582, jak na rysunku planu.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
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a) zaleca siê, aby gara¿e wytworzy³y barierê akustyczn¹
chroni¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ od ha³asów komunikacyjnych,
b) zaleca siê budowê gara¿y dwupoziomowych i parkingów wielokondygnacyjnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,77 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 1,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
wewn¹trzosiedlowy ci¹g pieszy, jak na rysunku planu.
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 041-81, 037-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn i sn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako
biologicznie czynnych,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
3) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1drzewo  5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: 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
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 3,05 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 32
STREFA MIESZANA US£UGOWO MIESZKANIOWA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) us³ugi generuj¹ce znaczny ruch samochodowy,
2) 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  do 8,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
1) zgodnie z § 4,
2) mo¿liwoæ bilansowania potrzeb parkingowych
³¹cznie z terenem 014-85.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 037-81, 040-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn i sn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 40% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê w pasie terenu przylegaj¹cym do terenu
nr 014-85 szpaler zieleni wysokiej, jak na rysunku
planu,
3) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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4) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 0,63 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 31
STREFA MIESZANA US£UGOWO MIESZKANIOWA
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  do 0,70,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
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 od drogi nr 041-81, 035-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
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11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 40% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê w budynkach przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi, zlokalizowanych przy drodze nr 03582 przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki,
3) ustala siê w pasie terenu przylegaj¹cym do terenów nr 010-85, 035-82, 014-85 szpaler zieleni wysokiej, jak na rysunku planu
4) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
5) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w strefie uci¹¿liwoci od drogi nr 035-82,
2) magistralne urz¹dzenie infrastruktury technicznej:
magistrala wodoci¹gowa o rednicy 300.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê wjazd do obs³ugi terenu od drogi 035-82, jak na rysunku planu.
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
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 1,97 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 85
GARA¯E, parkingi wielokondygnacyjne
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e z zakresu strefy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
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8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 040-81, 035-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
magistralne urz¹dzenie infrastruktury technicznej: magistrala wodoci¹gowa o rednicy 300.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
parkingi jednopoziomowe, niekubaturowe.
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) zakaz budowy wolnostoj¹cych boksów gara¿owych,
b) ustala siê wjazd do obs³ugi terenu od drogi 03582, jak na rysunku planu.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê, aby gara¿e wytworzy³y barierê akustyczn¹ chroni¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ od
ha³asów komunikacyjnych,
b) zaleca siê budowê gara¿y dwupoziomowych
i parkingów wielokondygnacyjnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 1,74 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 52
US£UGI OWIATY
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
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 0,6,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 40%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
tereny sportowe szko³y ogólnodostêpne.
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 037-81, 040-81, 039-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 50% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
3) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 1,67 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 31
STREFA MIESZANA US£UGOWO MIESZKANIOWA
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 0,80
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
1) zgodnie z § 4,
2) mo¿liwoæ bilansowania potrzeb parkingowych
³¹cznie z terenem 014-85.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 039-81, 035-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 40% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê w budynkach przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi, zlokalizowanych przy drodze nr 03582 przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki,
3) ustala siê w pasie terenu przylegaj¹cym do drogi
nr 035-82 szpaler zieleni wysokiej, jak na rysunku
planu
4) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
5) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1drzewo  5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w strefie uci¹¿liwoci od drogi nr 035-82,
2) magistralne urz¹dzenie infrastruktury technicznej:
magistrala wodoci¹gowa o rednicy 300.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
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17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê wjazd do obs³ugi terenu od drogi 035-82, jak na rysunku planu,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

12.

13.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 1,69 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 32
STREFA MIESZANA US£UGOWO MIESZKANIOWA
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  do 0,8,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
1) zgodnie z § 4,
2) mo¿liwoæ bilansowane potrzeb parkingowych
³¹cznie z terenem nr 014-85.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 039-81, 037-81, 035-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn i sn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 30% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê w budynkach przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi, zlokalizowanych przy drodze nr 03582 przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki,
3) ustala siê w pasie terenu przylegaj¹cym do drogi
nr 035-82 szpaler zieleni wysokiej, jak na rysunku
planu,

14.

15.
16.
17.
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4) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
5) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1drzewo  5 miejsc postojowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w strefie uci¹¿liwoci od drogi nr 035-82,
2) magistralne urz¹dzenie infrastruktury technicznej:
magistrala wodoci¹gowa o rednicy 300.
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
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 0,40 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 1,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 70%,
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 od drogi nr 037-81, 035-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn i sn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 30% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 0,25 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
nr strefy 81
ULICA LOKALNA L 1/2, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
minimum 12 m.
5. PARKINGI
wyklucza siê.
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê zagospodarowanie powierzchni poza
jezdniami i chodnikami zieleni¹ redni¹ i nisk¹ urz¹dzon¹,
2) ustala siê odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
magistralne urz¹dzenie infrastruktury technicznej: magistrala wodoci¹gowa o rednicy 400.
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:
obowi¹zuje zachowanie odleg³oci zabudowy i innych
elementów zagospodarowania terenu od linii kolejowych zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 5.09.99 w sprawie odleg³oci od linii kolejowych (Dz. U. nr 47, poz. 476 z pón.
zm.).
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 0,69 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 91
TOROWISKA KOLEJOWE
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
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  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
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17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 2,53 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 41
STREFA PRODUKCYJNO US£UGOWO SK£ADOWA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
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  do 0,8,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 50%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd poprzez jeden zjazd z drogi nr 03482, docelowa obs³uga tych terenów wy³¹cznie
z drogi nr 019-81 (bêd¹cej przed³u¿eniem obecnej
ulicy Letnickiej),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
ustala siê rekompozycjê obiektu o wartociach kulturowych, oznaczonego na rysunku planu.
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 10%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê w budynkach przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi, zlokalizowanych przy drodze nr 03482, 035-82 przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ
akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki,
3) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
4) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
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12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w strefie uci¹¿liwoci od drogi nr 034-82, 03582,
2) magistralne urz¹dzenie infrastruktury technicznej:
magistrala wodoci¹gowa o rednicy 400.
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
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 0,56 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 32
STREFA MIESZANA US£UGOWO MIESZKANIOWA
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  do 0,60,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 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 poza granicami planu, od obecnej
ulicy Na Zaspê,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) ustala siê rekompozycjê obiektu o wartociach kulturowych, oznaczonego na rysunku planu. Nie dopuszcza siê nadbudowy oraz zmiany kszta³tu i charakteru dachu od strony ulicy. Wymiana stolarki
okiennej jest mo¿liwa wy³¹cznie jednoczenie dla
ka¿dej sekcji budynku i w jednolitej formie powtarzaj¹cej istniej¹ce podzia³y stolarki,
2) ustala siê nowe budynki w typie zabudowy istniej¹cej o wysokoci kalenicy i nachyleniu po³aci dachowych (od strony ulicy), jak w budynku istniej¹cym, pokrycie dachu dachówk¹ ceramiczn¹, elewacje tynkowane.
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 40% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
3) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w granicach zabytkowego
zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie wpisanego do rejestru zabytków woj.
Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie B ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu. Obszar podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniej¹cej substancji o wartociach kulturowych oraz charakteru i skali zabudowy. ,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) dla nowej zabudowy zaleca siê wykonaæ koncepcjê jednolitej zabudowy pod wzglêdem urbanistycznym i architektonicznym,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 023

2. POWIERZCHNIA 2,88 ha
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3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 32
STREFA MIESZANA US£UGOWO MIESZKANIOWA
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  do 0,6,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
wewn¹trzosiedlowy ci¹g pieszy.
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 038-81, 037-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn i sn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
ustala siê rekompozycjê obiektu o wartociach kulturowych oznaczonego na rysunku planu.
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 40% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
3) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w granicach zabytkowego
zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie wpisanego do rejestru zabytków woj.
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Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z
dn. 8.06.82, w strefie B ochrony konserwatorskiej, jak
na rysunku planu. Obszar podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniej¹cej substancji o wartociach kulturowych
oraz charakteru i skali zabudowy.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 024
2. POWIERZCHNIA 0,69 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 33
US£UGI
preferowane miejsce kultu religijnego
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  do 15 m, dla obiektu o funkcji preferowanej bez ograniczeñ,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 40%,
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 od drogi nr 038-81, 037-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 30% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
3) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
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13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w granicach zabytkowego
zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie, wpisanego do rejestru zabytków woj.
Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie B ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu. Obszar podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniej¹cej substancji o wartociach kulturowych oraz charakteru i skali zabudowy,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 025
2. POWIERZCHNIA 0,35 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) generuj¹ce znaczny ruch samochodowy,
2) 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  do 1,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
wewn¹trzosiedlowy ci¹g pieszy, jak na rysunku planu.
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd poza granicami planu, od obecnej
ulicy Na Zaspê,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn i sn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
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7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 40% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
3) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1drzewo  5 miejsc postojowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w granicach zabytkowego
zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie wpisanego do rejestru zabytków woj.
Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie B ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu. Obszar podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniej¹cej substancji o wartociach kulturowych oraz charakteru i skali zabudowy,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 026
2. POWIERZCHNIA 2,05 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 52
US£UGI OWIATY
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  do 0,6,
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2) zasady podzia³u  bez podzia³u,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹ do 40%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 034-82 i poza granicami
planu, od obecnej ulicy Na Zaspê,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 50% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
3) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w granicach zabytkowego
zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie, wpisanego do rejestru zabytków woj.
Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie B ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu. Obszar podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniej¹cej substancji o wartociach kulturowych oraz charakteru i skali zabudowy. Strefa A  pe³nej ochrony konserwatorskiej, jak
na rysunku planu. W strefie obowi¹zuje: priorytet
wymagañ konserwatorskich.
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
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 027
2. POWIERZCHNIA 0,54 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 33
US£UGI, ADMINISTRACJA
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  do 0,6,
2) zasady podzia³u  bez podzia³u,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 40%,
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 od drogi nr 034-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
ustala siê rekompozycjê obiektu o wartociach kulturowych, oznaczonego na rysunku planu.
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 40% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
3) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
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17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w granicach zabytkowego
zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie wpisanego do rejestru zabytków woj.
Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie A ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu. W strefie obowi¹zuje:
priorytet wymagañ konserwatorskich. Obowi¹zuje na niej zakaz zabudowy i utrzymanie istniej¹cej
zabudowy o wartociach kulturowych.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 028
2. POWIERZCHNIA 0,92 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 32
STREFA MIESZANA US£UGOWO MIESZKANIOWA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) generuj¹ce znaczny ruch samochodowy,
2) 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  do 8,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
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 od drogi nr 034-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 40% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
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3) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w granicach zabytkowego
zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie wpisanego do rejestru zabytków woj.
Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie B ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu. Obszar podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniej¹cej substancji o wartociach kulturowych oraz charakteru i skali zabudowy,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 029
2. POWIERZCHNIA 0,39 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 31
STREFA MIESZANA US£UGOWO MIESZKANIOWA
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  do 8,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
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 od drogi nr 034-82, 038-8,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
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5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 40% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 20%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
3) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w granicach zabytkowego
zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym
Porcie wpisanym do rejestru zabytków woj. Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn.
8.06.82, w strefie B ochrony konserwatorskiej, jak
na rysunku planu. Obszar podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniej¹cej substancji o wartociach kulturowych oraz charakteru i skali zabudowy,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 030
2. POWIERZCHNIA 0,39 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 52
POLICJA
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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 6146 

6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 0,4,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 40%,
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 od drogi nr 038-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 10%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
3) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10 miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1 drzewo  5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w granicach zabytkowego
zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie wpisanego do rejestru zabytków woj.
Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie B ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu. Obszar podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniej¹cej substancji o wartociach kulturowych oraz charakteru i skali zabudowy,
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
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 031
2. POWIERZCHNIA 7,22 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 52
MORSKI ODDZIA£ STRA¯Y GRANICZNEJ
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
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od drogi nr 035-82, 038-81, 039-81,.
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci energetycznej nn i sn,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 10%
ca³oci terenu pod zadrzewienia,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
magistralne urz¹dzenia infrastruktury technicznej: magistrala wodoci¹gowa o rednicy 300 i o rednicy 400.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê wydzielenie czêci terenu na realizacjê obiektu miejsca kultu religijnego,
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2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
teren po³o¿ony w granicach zabytkowego zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie wpisanego do rejestru zabytków woj. Gdañskiego decyzj¹
nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie
B ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu.
Obszar podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniej¹cej substancji o wartociach kulturowych oraz charakteru i skali
zabudowy,
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 032
2. POWIERZCHNIA 0,17 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 61
ZIELEÑ CHRONIONA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e z zakresu strefy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
system melioracyjny.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  odprowadzenie powierzchniowe,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
dla pasa terenu o szer. 5 m od korony rowu melioracyjnego wyklucza siê wszelkie sta³e zainwestowanie
i nasadzenie uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie konserwacji rowu przez s³u¿by konserwacyjne.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci od sk³adowiska ¿u¿la i popio³u,
2) magistralne urz¹dzenie infrastruktury technicznej:
rów melioracyjny.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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: zagospodarowanie ³¹czne z terenami s¹siaduj¹cymi od po³udnia.
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
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 033
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 53
ZAJEZDNIA TRAMWAJOWA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e z zakresu strefy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  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 poza granicami planu, od ulicy obecnej Marynarki Polskiej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
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13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce: zagospodarowanie ³¹czne z terenami s¹siaduj¹cymi od po³udnia,
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
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 034
2. POWIERZCHNIA 3,22 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA Z 1/2 jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z torowiskiem tramwajowym prowadzonym poza
jezdni¹ (na odcinku od wiaduktu do ul. Przemys³owej) oraz w jezdni na odcinku zachodnim, trasa rowerowa zbiorcza, chodniki
obecna ul. Oliwska
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu.
5. PARKINGI
nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
2) ustala siê 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) ustala siê skrzy¿owanie z drog¹ nr 038-81 zwyk³e.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu Gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 98 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146 poz. 960),
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b) teren czêciowo po³o¿ony w granicach zabytkowego zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie wpisanego do rejestru zabytków woj.
Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego
z dn. 8.06.82, w strefie B ochrony konserwatorskiej,
jak na rysunku planu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê, aby powierzchnie poza jezdniami i chodnikami stanowi³y zieleñ redni¹ i nisk¹ urz¹dzon¹,
b) skrzy¿owania skanalizowane z drogami nr 037-81
i 035-82  zalecane ma³e rondo,
c) zaleca siê ponadlokaln¹ cie¿kê rowerow¹ po pó³nocnej stronie ulicy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 035
2. POWIERZCHNIA 2,35 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA Z ½ jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
projektowana ul. Nowa Wyzwolenia
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 20,0 m.
5. PARKINGI
nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê odprowadzenie wód opadowych do projektowanego kolektora deszczowego wzd³u¿ projektowanej ulicy 035-82,
2) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa  0%,
b) ustala siê niweletê drogi przyj¹æ w sposób umo¿liwiaj¹cy wykonanie kolektora deszczowego,
c) ustala siê odleg³oæ miêdzy zjazdami minimum
100 m.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê, aby powierzchnie poza jezdniami
i chodnikami stanowi³y zieleñ redni¹ i nisk¹
urz¹dzon¹,
b) zaleca siê przebudowê kabli energetycznych,
c) zaleca siê nastêpuj¹ce formy skrzy¿owañ:
 z drog¹ 036-82 wyspa centralna,
 z drog¹ 034-82 ma³e rondo,
d) dopuszcza siê brak chodników.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404

1. NUMER TERENU 036
2. POWIERZCHNIA 1,33 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA Z 2/2 dwie jezdnie, dwa pasy ruchu z torowiskiem tramwajowym w pasie dziel¹cym
jezdnie, trasa rowerowa g³ówna (miêdzynarodowa R/2
Ba³tyk  Adriatyk), chodniki
obecna ul. Marynarki Polskiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu.
5. PARKINGI
wyklucza siê
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
2) ustala siê 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) ustala siê ponadlokaln¹ cie¿kê rowerow¹ po ladzie torów kolejowych (rondo z obecn¹ ul. Wyzwolenia).
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren po³o¿ony w granicach portu Gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 98 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146 poz. 960),
b) teren w granicach 1000m strefy ochronnej PPH
Siarkopol ustalonej decyzj¹ nr GP-II-440/1765/
72 z dnia 14.05.1972 r. PWRN w Gdañsku, Wydz.
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska
obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê, aby powierzchnie poza jezdniami
i chodnikami stanowi³y zieleñ redni¹ i nisk¹
urz¹dzon¹,
b) skrzy¿owanie z drogami nr 042-81 i 037-81, i 03582 skanalizowane, zalecana forma z wysp¹ centraln¹,
c) zaleca siê przebudowê kabli energetycznych,
d) zaleca siê typ przekroju cie¿ki rowerowej jednostronny dwukierunkowy.

1. NUMER TERENU 037
2. POWIERZCHNIA 1,89 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
nr strefy 81
ULICA LOKALNA L ½, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, trasa rowerowa gùówna (miædzynarodowa R/2
Ba³tyk  Adriatyk), chodnik jednostronny
obecna ul. Wyzwolenia
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15,0 m.
5. PARKINGI
nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
2) ustala siê 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) ustala siê ponadlokaln¹ cie¿kê rowerow¹ po ladzie torów kolejowych.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren czêciowo po³o¿ony w granicach zabytkowego zespo³u urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie wpisanego do rejestru zabytków woj. Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie B ochrony
konserwatorskiej, jak na rysunku planu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) skrzy¿owanie z drog¹ nr 036-82 skanalizowane
 zalecana forma z wysp¹ centraln¹,
b) skrzy¿owanie z drog¹ nr 034-82 skanalizowane
 zalecana forma ma³e rondo,
c) zalecane skanalizowane skrzy¿owanie z wewn¹trzosiedlowymi ci¹gami pieszymi,
d) zaleca siê wprowadzenie rozwi¹zañ technicznych
wymuszaj¹cych ograniczenie prêdkoci,
e) zaleca siê, aby powierzchnie poza jezdniami
i chodnikami stanowi³y zieleñ redni¹ i nisk¹
urz¹dzon¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 038
2. POWIERZCHNIA 0,49 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
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nr strefy 81
ULICA LOKALNA L ½, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik
obecna ul. Kasztanowa
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 16,0 m.
5. PARKINGI
nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
2) ustala siê 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) ustala siê wewn¹trzosiedlowy ci¹g pieszy, jak na
rysunku planu.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
teren po³o¿ony w granicach zabytkowego zespo³u
urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie wpisanego do rejestru zabytków woj. Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn.
8.06.82, w strefie B ochrony konserwatorskiej, jak
na rysunku planu.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê, aby powierzchnie poza jezdniami
i chodnikami stanowi³y zieleñ redni¹ i nisk¹
urz¹dzon¹,
b) zaleca siê wprowadzenie rozwi¹zañ technicznych
wymuszaj¹cych ograniczenie prêdkoci.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 039
2. POWIERZCHNIA 0,17 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D ½, jedna jezdnia, dwa pasy
ruchu, chodnik
obecny siêgacz od ul. Wyzwolenia
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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ustala siê 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:
a) zaleca siê wprowadzenie rozwi¹zañ technicznych
wymuszaj¹cych ograniczenie prêdkoci,
b) zaleca siê, aby powierzchnie poza jezdniami
i chodnikami stanowi³y zieleñ redni¹ i nisk¹
urz¹dzon¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 040
2. POWIERZCHNIA 0,11 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D ½, jedna jezdnia, dwa pasy
ruchu, chodnik
obecny siêgacz od ul. Wyzwolenia
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê 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) ustala siê wewn¹trzosiedlowy ci¹g pieszy, jak na
rysunku planu.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê wprowadzenie rozwi¹zañ technicznych
wymuszaj¹cych ograniczenie prêdkoci,
b) zaleca siê, aby powierzchnie poza jezdniami
i chodnikami stanowi³y zieleñ redni¹ i nisk¹
urz¹dzon¹.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 041
2. POWIERZCHNIA 0,58 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D ½ jedna jezdnia, dwa pasy
ruchu z placem do zawracania
obecny siêgacz od ul. Wyzwolenia
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
parkowanie przykrawê¿nikowe oraz w zatokach postojowych.
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê 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) ustala siê skrzy¿owanie z wewn¹trzosiedlowym
ci¹giem pieszym na wyniesionym progu ograniczaj¹cym prêdkoæ,
c) ustala siê zakoñczenie ulicy placem do zawracania,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê wprowadzenie rozwi¹zañ technicznych
wymuszaj¹cych ograniczenie prêdkoci,
b) zaleca siê, aby powierzchnie poza jezdniami
i chodnikami stanowi³y zieleñ redni¹ i nisk¹
urz¹dzon¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 042
2. POWIERZCHNIA 1,41 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
nr strefy 81
ULICA LOKALNA L 1/2 z pêtl¹ autobusow¹, jedna
jezdnia, dwa pasy ruchu
obecna ul. Wyzwolenia i projektowana Nowa Starowilna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 12,0 m.
5. PARKINGI
nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO

7.

8.
9.
10.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

teren znajduje siê czêciowo w strefie ochrony archeologicznej, jak na rysunku planu obowi¹zuje nadzór
archeologiczny przy wszelkich pracach ziemnych.
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê zachowanie wartociowego drzewostanu,
2) ustala siê odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
INNE ZAPISY
1) inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa  0%,
b) ustala siê ponadlokaln¹ cie¿kê rowerow¹,
c) ustala siê utrzymanie wyspy centralnej jako
skweru zieleni z zachowaniem wartociowego
drzewostanu.
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren le¿y w obszarze wpisanym do rejestru zabytków woj. Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie A pe³nej ochrony konserwatorskiej oraz czêciowo w
strefie E. W strefie obowi¹zuje: priorytet wymagañ konserwatorskich, ochrona historycznego
uk³adu ulic i placów, zabezpieczenie w³aciwej
ekspozycji na Twierdzê Wis³oujcie,
b) teren po³o¿ony w granicach portu Gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 98 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146 poz. 960),
c) teren w granicach 1000m strefy ochronnej PPH
Siarkopol ustalonej decyzj¹ nr GP-II-440/1765/
72 z dnia 14.05.1972 r. PWRN w Gdañsku, Wydz.
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska
obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) skrzy¿owanie z drog¹ nr 036-82 skanalizowane
 zalecana forma  wyspa centralna,
b) zaleca siê, aby powierzchnie poza jezdniami
i chodnikami stanowi³y zieleñ redni¹ i nisk¹
urz¹dzon¹.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 043
2. POWIERZCHNIA 0,26 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D ½, jedna jezdnia, dwa pasy
ruchu
obecna ul. Starowilna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
teren znajduje siê czêciowo w strefie ochrony archeologicznej, jak na rysunku planu obowi¹zuje nadzór
archeologiczny przy wszelkich pracach ziemnych.
7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê 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:
a) teren le¿y w obszarze wpisanym do rejestru zabytków woj. Gdañskiego decyzj¹ nr 846 Wojewody Gdañskiego z dn. 8.06.82, w strefie A pe³nej ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku
planu. W strefie obowi¹zuje: priorytet wymagañ
konserwatorskich, ochrona historycznego uk³adu ulic i placów, zabezpieczenie w³aciwej ekspozycji na Twierdzê Wis³oujcie,
b) teren po³o¿ony w granicach portu Gdañskiego
ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.XI. 98 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu
morskiego w Gdañsku (Dz. U. Nr 146 poz. 960),
c) teren w granicach 1000m strefy ochronnej PPH
Siarkopol ustalonej decyzj¹ nr GP-II-440/1765/
72 z dnia 14.05.1972 r. PWRN w Gdañsku, Wydz.
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska
obowi¹zuj¹ca do 2005 r.
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê wprowadzenie rozwi¹zañ technicznych
wymuszaj¹cych ograniczenie prêdkoci.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT  ZACHÓD W MIECIE GDAÑSKU
Nr PLANU 0404
1. NUMER TERENU 044
2. POWIERZCHNIA 0,77 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd poza granicami planu, od ulicy obecnej Letnickiej,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowniczej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub lokalnych róde³ niskoemisyjnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg utrzymania 20% terenów jako
biologicznie czynnych, w tym przeznaczenie 15%
ca³oci terenu pod zadrzewienia.
2) ustala siê w budynkach przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi, zlokalizowanych przy drodze nr 03582 przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych i stolarki.
3) ustala siê dla parkingu powy¿ej 10miejsc postojowych wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika
1drzewo  5 miejsc postojowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w strefie uci¹¿liwoci od drogi nr 035-82 i torów kolejowych.
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: zagospodarowanie ³¹czne z terenami s¹siaduj¹cymi od po³udnia,
2) postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych
w s¹siedztwie terenów kolejowych zgodnie z Rozporz¹dzeniem ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. (Dz. U. nr 47, poz.
476 wraz ze zm.),
3) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port 
Zachód w miecie Gdañsku w skali 1:2000 stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granica obszaru objêtego planem,

 6153 

Poz. 2296, 2297

2) granica terenów specjalnych,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
4) historyczny podzia³ parcelacyjny,
5) ci¹gi piesze,
6) cie¿ka rowerowa ponadlokalna,
7) obiekty o wartociach kulturowych podlegaj¹ce
ochronie,
8) strefa OW obserwacji archeologicznej,
9) obligatoryjna linia zabudowy,
10) nieprzekraczalna linia zabudowy,
11) przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczaj¹cych wg
klasyfikacji strefowej.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydent Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.

§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 102 z dnia
7 sierpnia 1997 r.),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Nowy Port,
zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/55/94 Rady Miasta
Gdañska z dnia 6 padziernika 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 28, poz. 141 z dnia 28 listopada 1994 r.).
§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

2297
UCHWA£A Nr XII/390/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie zasad u¿ywania herbu, flagi i pieczêci Miasta Gdañska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806)) oraz § 4 pkt 7 Statutu Miasta Gdañska z dnia
23 padziernika 2001 r. (Dz.Urz. Woj.Pom. z dnia 14 grud-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nia 2001 r. Nr 101 poz. 1028) oraz w zwi¹zku z art. 131
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2001 r. Prawo w³asnoci przemys³owej zm. z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113,
poz. 983, Nr 108, poz. 945 (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Herb Miasta Gdañska, Herb Wielki Miasta Gdañska, flagê i pieczêæ urzêdow¹ Miasta okrela § 4 Statutu Miasta Gdañska z dnia 25 padziernika 2001 r.
2. Herb Miasta Gdañska oraz Herb Wielki Miasta Gdañska nazywa siê dalej herbem Miasta.
3. Herb, flaga i pieczêæ urzêdowa Miasta Gdañska stanowi¹ w³asnoæ Miasta. Herb Miasta pe³ni funkcjê symbolu i znaku s³u¿¹cego do promocji Miasta.
4. Herb i flaga Miasta mog¹ byæ u¿ywane w sposób zapewniaj¹cy im nale¿yt¹ czeæ i szacunek.
§2
Prawo do u¿ywania herbu i flagi Miasta przys³uguje:
1. na mocy niniejszej uchwa³y:
a) organom Miasta,
b) jednostkom organizacyjnym Miasta,
c) miejskim s³u¿bom, inspekcjom i stra¿om,
d) pracownikom samorz¹du terytorialnego i radnym w
sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem mandatu,
e) osobom fizycznym nie prowadz¹cym dzia³alnoci
gospodarczej,
f) osobom fizycznym i prawnym bêd¹cym podmiotami gospodarczymi,
a) innym podmiotom.
§3
Prezydent Miasta mo¿e zakazaæ u¿ywania herbu lub flagi, je¿eli podmiot uprawniony wykorzystuje herb lub flagê Miasta w sposób nie zapewniaj¹cy nale¿ytej czci i szacunku, nara¿a dobre obyczaje, presti¿ lub interes Miasta
na szkodê.
§4
1. Flagê Miasta Gdañska umieszcza siê na budynkach
i przed budynkami stanowi¹cymi siedziby urzêdowe
albo miejsca obrad:
a) Rady Miasta Gdañska,
b) Urzêdu Miejskiego w Gdañsku
2. W innych gminnych budynkach publicznych w Gdañsku  z okazji uroczystoci, wi¹t i rocznic pañstwowych i regionalnych
§5
1. Pieczêci urzêdowej Miasta Gdañska u¿ywaj¹:
a) Przewodnicz¹cy Rady Miasta,
b) Prezydent Miasta.
2. Pieczêciami urzêdowymi Miasta Gdañska mog¹ byæ
sygnowane stosowne dokumenty urzêdowe, zgodnie
z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§7
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2298
UCHWA£A Nr XII/396/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 12
pkt 10 a zwi¹zku z art. 92 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688
oraz Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê zasady udzielania stypendiów Prezydenta
Miasta Gdañska uczniom szkó³ prowadzonych przez
Gminê Gdañsk oraz niepublicznych podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgminazjalnych a tak¿e studentom gdañskich szkó³ wy¿szych publicznych i niepublicznych.
2. Zasady udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Gdañska:
1) uczniom szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Miasto Gdañsk oraz szkó³ niepublicznych podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych uprawnieniach szkó³ publicznych z terenu
Miasta Gdañska okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y,
2) studentom gdañskich szkó³ publicznych i niepublicznych okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
Liczbê stypendiów, o których mowa w § 1 oraz ich
wysokoæ ustala corocznie Prezydent Miasta Gdañska w
drodze Zarz¹dzenia.
§3
rodki finansowe na stypendia, o których mowa w § 1
bêd¹ corocznie zabezpieczane w bud¿ecie Miasta Gdañska.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XL/1240/2001 r Rady Miasta
Gdañska. z dnia 25 padziernika 2001 r. wraz ze zmian¹
wprowadzon¹ Uchwa³¹ Nr X/256/2003 r. Rady Miasta
Gdañska z dnia 26 czerwca 2003 r.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.

§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§7
Uchwa³ wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/396/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
REGULAMIN
PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEGO STYPENDIUM
DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH
Stypendium jest przyznawane szczególnie uzdolnionym uczniom szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminê Gdañsk
oraz szkó³ niepublicznych podstawowych gimnazjalnych
i rednich o uprawnieniach szkó³ publicznych z terenu
Miasta Gdañska.
I. Kryteria przyznawania stypendium.
Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdañska,
zwane dalej stypendium otrzymuj¹:
1) zwyciêzcy konkursów i olimpiad, laureaci olimpiad
na szczeblu miêdzynarodowym i krajowym
2) zwyciêzcy konkursów (I,II,III), laureaci olimpiad na
szczeblu wojewódzkim, którzy uzyskali redni¹ ocen
w roku szkolnym poprzedzaj¹cym przyznanie stypendium:
a) powy¿ej 4,8 dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
b) powy¿ej 4,5 dla szkó³ ponadgimnazjalnych,
3) stypendium mo¿e równie¿ otrzymaæ uczeñ, który legitymuje siê osi¹gniêciami w konkursach, olimpiadach (laureaci I,II,III) na szczeblu miejskim, którzy
uzyskali redni¹ ocen w roku szkolnym poprzedzaj¹cym przyznanie stypendium:
a) uzyska³ redni¹ co najmniej 5,3 dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
b) uzyska³ redni¹ co najmniej 4,8 dla szkó³ ponadgimnazjalnych.
Warunek:
Wszyscy kandydaci typowani do stypendium nie mog¹
mieæ oceny zachowania ni¿szej ni¿ dobra.
II. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEGO STYPENDIUM S¥ NASTÊPUJ¥CE:
1. Komisja ustala kategorie podzia³u stypendiów w zale¿noci od jakoci wniosków i ich iloci a tak¿e sporz¹dza protokó³ z posiedzenia.2.
2. Wniosek zatwierdzony przez Radê Pedagogiczn¹
sk³ada dyrektor szko³y po Radzie klasyfikacyjnej na
koniec ka¿dego roku szkolnego.
3. Termin sk³adania wniosków up³ywa z dniem 30
czerwca ka¿dego roku
4. Wnioski z³o¿one w kancelarii Urzêdu Miejskiego (stanowisko 17) zostan¹ rozpatrzone do 15 lipca ka¿dego roku.

Poz. 2298, 2299
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6. O terminie wrêczenia dyplomów dla nagrodzonych
uczniów, szko³y bêd¹ powiadomione odrêbnym pismem.
7. Wzór wniosku otrzyma ka¿da szko³a wraz z uchwa³¹.
8. I mienny sk³ad Komisji ustala Prezydent Miasta Gdañska w drodze Zarz¹dzenia.
9. Decyzja o przyznaniu stypendium jest ostateczna.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XII/396/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
ZASADY
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
PREZYDENTA MIASTA GDAÑSKA STUDENTOM
SZKÓ£ WY¯SZYCH PUBLICZNYCH
I NIEPUBLICZNYCH
I. Kryteria przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta
Gdañska studentom gdañskich szkó³ wy¿szych publicznych i niepublicznych, które maj¹ swoj¹ siedzibê na
terenie Miasta Gdañska i spe³niaj¹ wymogi okrelone
przepisami Ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.).
1. Stypendium Prezydenta Miasta Gdañska, zwane dalej
stypendium, mo¿e byæ przyznane studentowi, który:
1) posiada prace i osi¹gniêcia tematycznie zwi¹zane
z Gdañskiem lub prowadzi dzia³alnoæ na rzecz
Gdañska;
2) zaliczy³ w terminie okrelonym w regulaminie Uczelni
co najmniej drugi rok studiów;
3) uzyska³ w okresie zaliczonych lat studiów redni¹
ocen nie ni¿sz¹ ni¿ 4,8;
4) jest sta³ym mieszkañcem Gdañska;
5) studiuje w trybie stacjonarnym;
6) nie przebywa na urlopie;
7) nie powtarza³ roku studiów.
2. rednia ocen, o której mowa w ust. 1 pkt 3 powinna:
a) byæ obliczona ³¹cznie z ostatnich 2 lat studiów i potwierdzona przez uczelniê,
b) uwzglêdniaæ wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeñ
wpisane do indeksu.
3. W przypadku, gdy student przesta³ spe³niaæ warunki
okrelone w ust. 1 lub 2 Prezydent Miasta Gdañska
mo¿e z w³asnej inicjatywy lub na wniosek Rektora
Uczelni wstrzymaæ wyp³acanie stypendium.
4. Przyznaje siê coroczne na ka¿dy rok akademicki, jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Gdañska za
najlepsze prace dyplomowe studentom Politechniki
Gdañskiej, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiêdzy Politechnik¹ Gdañsk¹ a Miastem Gdañsk.
5. Jednorazowe stypendium za wybitne osi¹gniêcia mo¿e
otrzymaæ student szko³y wy¿szej(w miarê posiadanych
rodków w bud¿ecie miasta), który posiada w swoim
dorobku udokumentowane prace naukowe lub inne
znacz¹ce osi¹gniêcia, wykraczaj¹ce tematycznie poza
program nauczania szko³y wy¿szej.
6. Jednorazowe stypendium na studia zagraniczne mo¿e
otrzymaæ (w miarê posiadanych rodków w bud¿ecie
miasta) osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
1) otrzyma³a zaproszenie lub skierowanie na studia
zagraniczne albo kontynuuje naukê w szkole wy¿szej
za granic¹,
2) jest sta³ym mieszkañcem Gdañska.

II. Tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium
Prezydenta Miasta Gdañska studentom:
1. Wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdañska mog¹ sk³adaæ Rektorowi Uczelni po
wstêpnej weryfikacji w terminie przez niego ustalonym:
1) studenci,
2) organy samorz¹du studentów
3) kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni.
2. Wniosek, o którym mowa w punkcie II pkt ust. 1,
winien zawieraæ szczegó³owe informacje miêdzy innymi o:
a) pracach studenta (referaty, dzia³alnoæ w studenckim ruchu naukowym) w tym tematycznie zwi¹zanej z Gdañskiem);
b) dzia³alnoci na rzecz Miasta Gdañska;
c) przebiegu studiów (studia równoleg³e na drugim
kierunku itp.);
d) udokumentowanych osi¹gniêciach sportowych,
artystycznych i innych.
3. Prezydent Miasta Gdañska na wniosek Rektora Uczelni zatwierdza kandydatów do stypendium.
4. Termin sk³adania wniosków up³ywa corocznie z dniem
30 padziernika
5. Wyp³ata stypendiów bêdzie nastêpowa³a za porednictwem Uczelni a rodki przeznaczone na stypendia przekazywane bêd¹ na konto Uczelni po podpisaniu umowy.
6. Wysokoæ rodków finansowych na stypendia corocznie okrela Rada Miasta Gdañska w uchwale
bud¿etowej:
a) stypendia wyp³acane s¹ w dwóch okresach:
 od padziernika do grudnia danego roku,
 od stycznia do lipca roku nastêpnego.
Po ka¿dym z w/w okresów Uczelnia zobowi¹zana
jest do dokonania rozliczenia rodków finansowych przyznanych i przekazanych przez Gminê
Miasto Gdañsk na stypendia, zgodnie z zawartymi wczeniej umowami miêdzy stronami,
b) wysokoæ stypendium jest równa, dla wszystkich
stypendystów wy³¹czaj¹c jednorazowe stypendia
i jest uzale¿niona od wielkoci przyznanych na ten
cel rodków w bud¿ecie Miasta Gdañska.
7. O terminie wrêczania dyplomów studentom przez
Prezydenta Miasta Gdañska, Uczelnie bêd¹ powiadamiane odrêbnym pismem.

2299
UCHWA£A Nr XIII/106/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Góra.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwy ulicom we wsi Góra:
 oznaczenie dzia³ek i nazw ulic okrela za³¹cznik do
uchwa³y*.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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§2

§2

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

Ze rodków Funduszu przyznawane s¹ stypendia naukowe, zwane w dalszej czêci stypendium, maj¹ce na
celu promocjê uczniów i studentów osi¹gaj¹cych wybitne wyniki w nauce.

Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

2300
UCHWA£A Nr XIII/107/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom
i studentom stypendium naukowego ze rodków Gminy Wejherowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyznawanie uczniom i studentom pomocy materialnej w formie stypendium naukowego ze rodków bud¿etu Gminy Wejherowo nastêpuje na warunkach i w trybie
ustalonym w Regulaminie przyznawania stypendium
naukowego Gminy Wejherowo, stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie uchwa³y traci moc uchwa³a
Nr LIII/432/2002 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 czerwca 2002 r., w sprawie warunków i trybu przyznawania
uczniom stypendium naukowego ze rodków Gminy
Wejherowo.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 wrzenia
2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIII/107/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPEDNIUM NAUKOWEGO
Gminy Wejherowo
Przepisy ogólne
§1
Tworzy siê Gminny Fundusz Stypendialny zwany dalej
Funduszem w wysokoci okrelonej w ka¿dym roku
uchwa³¹ bud¿etow¹ Rady Gminy Wejherowo.

§3
Do ubiegania siê o stypendia maj¹ prawo wszyscy zameldowani na sta³e na terenie gminy Wejherowo:
1) Uczniowie klas IV-VI szkó³ podstawowych,
2) Uczniowie gimnazjum,
3) Uczniowie szkó³ zawodowych i rednich (studium
zawodowego  dzienne),
4) Studenci dziennych szkó³ wy¿szych.
Kryteria uprawniaj¹ce do ubiegania siê
o przyznanie stypendium naukowego
§4
1. Uczniowie wymienieni w § 3 pkt 1, 2, 3 mog¹ ubiegaæ
siê o stypendium po spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
1) uzyskali najwy¿sz¹ ocenê ze sprawowania na koniec
semestru lub roku szkolnego,
2) uzyskuj¹ na koniec semestru lub roku szkolnego:
a) uczniowie klas IV-VI, redni¹ ocen min. 5,00,
b) uczniowie klas gimnazjalnych, redni¹ ocen min.
4,80,
c) uczniowie szkó³ rednich typu licealnego, technicznego oraz uczniowie szkó³ policealnych redni¹ min. 4,50 natomiast uczniowie szkó³ zawodowych redni¹ ocen min. 4,60,
3) redni¹ ocen oblicza siê z dok³adnoci¹ do dwóch
miejsc po przecinku:
a) dla uczniów szkó³ podstawowych z nastêpuj¹cych
przedmiotów: Jêzyk polski, matematyka, historia,
przyroda, jêzyk obcy,
b) dla uczniów szkó³ gimnazjalnych z przedmiotów:
jêzyk polski, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, jêzyk obcy,
c) dla uczniów szkó³ zawodowych, rednich, studium
zawodowego dziennego oraz studentów redni¹
ocen oblicza siê z wszystkich obowi¹zuj¹cych w
danym typie szko³y przedmiotów,
2. Studenci wy¿szych uczelni mog¹ ubiegaæ siê o stypendium, je¿eli uzyskali na koniec semestru lub roku
akademickiego redni¹ ocen egzaminacyjnych min.
4,50.
Sposób podzia³u funduszu
§5
1. Kwotê Funduszu dzieli siê wed³ug nastêpuj¹cych kryterium:
1) 15%  uczniowie szkó³ podstawowych.
2) 20%  uczniowie gimnazjum,
3) 30%  uczniowie szkó³ rednich, zawodowych oraz
studium zawodowego,
4) 35%  studenci szkó³ wy¿szych.
2. Zadysponowanie funduszem musi uwzglêdniaæ jego
wczeniejszy podzia³ na dwa semestry (2 x 50%).
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Poz. 2300, 2301, 2302
Komisja do spraw przyznawania stypendium
§6

1. Stypendium na podstawie udokumentowanych wniosków przyznaje Wójt Gminy Wejherowo na wniosek
komisji do spraw przyznawania stypendium naukowego. Wójt ma prawo wniesienia sprzeciwu do decyzji
komisji, od którego nie s³u¿y odwo³anie.
2. Stypendium mo¿e otrzymaæ nie wiêcej ni¿ trzech najlepszych uczniów, studentów z poszczególnych grup
wymienionych w § 5 pkt 1.
3. W sk³ad komisji wchodz¹:
a) Przewodnicz¹cy Komisji Owiaty Rady Gminy,
b) Cz³onek Komisji Owiaty wyznaczony przez Komisjê,
c) Dyrektor Gminnego Zespo³u Zarz¹dzania Owiat¹,
4. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba, która jest spokrewniona z uczniem ubiegaj¹cym siê o stypendium
do II stopnia w³¹cznie lub jest osob¹ powinowata w
stosunku do takiego ucznia.
5. Komisja przyznaje stypendia dwa razy w roku:
a) po I semestrze w roku szkolnym (akademickim)  w
marcu,
b) na koniec roku szkolnego (akademickiego)  w lipcu.
6. Wnioski o przyznanie stypendium nale¿y sk³adaæ w
sekretariacie Gminnego Zespo³u Zarz¹dzania Owiat¹
w terminie:
a) do 15 marca  za pierwszy semestr w roku szkolnym (akademickim),
b) do 15 lipca za drugi semestr w roku szkolnym (akademickim).
7. Osoby którym nie zosta³o przyznane stypendium powiadamiane s¹ o powy¿szym pismem Wójta Gminy
Wejherowo bez koniecznoci podawania uzasadnienia.
Przepisy porz¹dkowe
§7
1. Z wnioskami o przyznanie stypendium wystêpuj¹:
a) dla uczniów wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 3 dyrektorzy szkó³ (na wniosek rady pedagogicznej) lub rodzice ucznia,
b) w pozosta³ych przypadkach osoby zainteresowane
lub ich prawni opiekunowie,
2. W przypadku uzyskania przez kilku uczniów lub studentów równorzêdnych wyników komisja pod uwagê
bierze wyniki olimpiad i konkursów przedmiotowych
lub redni¹ ocen z poprzedniego semestru lub roku
szkolnego.
3. Stypendium dla studentów mo¿e byæ przyznane w
okresie wszystkich lat studiów, pod warunkiem spe³nienia wymaganych warunków.
4. Warunki okrelone w regulaminie s¹ minimum koniecznym w celu uzyskania stypendium.
5. Stypendium dla studentów nie mo¿e byæ przyznane za
rok lub semestr, który student powtarza³.
6. Student, który równoczenie studiuje na drugim kierunku mo¿e otrzymaæ tylko jedno stypendium pod
warunkiem, ¿e spe³nia wczeniej okrelone kryteria,
kryteria osi¹gana rednia ocen na obu kierunkach wynosi minimum 4,30.
7. Stypendium nie przys³uguje studentom:
a) którzy ukoñczyli pierwszy rok jako wolni s³uchacze,
b) otrzymali wpis warunkowy do indeksu w poprzednim semestrze,

8.
9.

10.
11.

Dziennik Urzêdowy
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c) w czasie roku akademickiego poprzedzonego powtarzaniem roku.
Student, który przebywa³ na urlopie dziekañskim mo¿e
otrzymaæ stypendium po ukoñczeniu nastêpnego roku
akademickiego.
Wyp³aty stypendium nastêpuj¹ w ratach miesiêcznych:
a) dla uczniów wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 3  w
okresie od 1 marca do 30 lipca i od 1 wrzenia do
31 stycznia,
b) dla studentów wymienionych w § 3 pkt 4 od 1 marca do 30 lipca i od 1 padziernika do koñca lutego.
Wyp³ata stypendium nastêpuje do dnia 20 ka¿dego
ka¿dego-ca, z tym ¿e za m-c marzec wyp³ata nastêpuje do 30 marca.
Wzór podania o stypendium stanowi za³¹cznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.

2301
UCHWA£A Nr X/203/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rodków na dzia³alnoæ
statutow¹ rad dzielnic w 2004 r.
Dzia³aj¹c na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Miasta Gdyni (t.j.: MRMG Nr 26/99, poz. 426 z pón. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê w roku bud¿etowym 2004 rodki na dzia³alnoæ statutow¹ rad dzielnic w wysokoci 5,65 z³ na jednego mieszkañca dzielnicy.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2302
UCHWALA Nr X/207/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic G³ogowej
i Walerianowej w Gdyni.
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 26 w zwi¹zku
z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9, art. 10, art. 11, art. 18 oraz
art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.), 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 z pón. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
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strzennego czêci dzielnicy D¹browa w Gdyni, w rejonie
ulic G³ogowej i Walerianowej, oznaczony numerem ewidencyjnym 1902, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 19,30
ha w granicach, które przebiegaj¹:
 od pó³nocy zapleczem zabudowy przy ul. Truskawkowej,
 od wschodu zapleczem zabudowy przy ul. G³ogowej i Szafranowej,
 od po³udnia skrajem lasu od ul. Rdestowej,
 od zachodu wzd³u¿ planowanej ulicy zbiorczej.

dzielnie. Musi byæ zrealizowana na tej samej dzia³ce
budowlanej co funkcja podstawowa, której towarzyszy, chyba ¿e regulacje w karcie terenu stanowi¹ inaczej.
3. Ucilenie warunków zagospodarowania oraz okrelenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy
dla poszczególnych wydzielonych terenów, zawarte
s¹ w kartach terenów w § 3 ust. 2. Zakres funkcji dopuszczonych w danej strefie mo¿e byæ ograniczony
regulacjami zawartymi w karcie danego terenu.

§2

§3

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 20 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi (oznaczonych symbolem dwucyfrowym od 01 do 20) oraz
ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej. Strefê funkcyjn¹ stanowi teren lub tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, w obrêbie których obowi¹zuj¹ te same
zasady zagospodarowania pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ literami lub literami i cyframi.
Tereny mieszkaniowe
MN2  Domy jedno- lub dwurodzinne, wolnostoj¹ce
lub bliniacze.
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów us³ug osiedlowych,
stanowi¹cych uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej i nie
zak³ócaj¹cych jej.
Us³ugi
UC2  Us³ugi komercyjne dzielnicowe
Strefa UC2 obejmuje us³ugi handlu detalicznego, gastronomii i rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi lub naprawy samochodów, stacjami paliw), us³ugi finansowe i ³¹cznoci, administracjê i biura instytucji komercyjnych oraz inne us³ugi orodkowe obs³uguj¹ce mieszkañców dzielnicy.
Dozwolona jest lokalizacja parkingów, us³ug publicznych i mieszkañ jako uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego.
Lasy i zieleñ
ZP  Zieleñ
Podstawowe przeznaczenie terenów pod zieleñ parkow¹, inn¹.
Dozwolona jest lokalizacja obiektów ma³ej architektury, niekubaturowych urz¹dzeñ rekreacyjnych i sportowych, ci¹gów pieszych i rowerowych.
ZL  Lasy
Podstawowe przeznaczenie terenów pod lasy w rozumieniu ustawy o lasach.
Dozwolona jest lokalizacja niekubaturowych urz¹dzeñ
rekreacyjnych i sportowych, ci¹gów pieszych i rowerowych oraz obiektów s³u¿¹cych gospodarce lenej.
Infrastruktura techniczna
TE  Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych
Komunikacja i transport
KZ  drogi i ulice zbiorcze
KD  drogi i ulice dojazdowe
KX  ci¹gi piesze i rowerowe.
Uwaga: W ka¿dej strefie dopuszcza siê lokalizacjê ma³ych obiektów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cych
dan¹ strefê oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej.
2. Funkcja uzupe³niaj¹ca (uzupe³nienie przeznaczenia
podstawowego) jest to funkcja wyranie incydentalna, wystêpuj¹ca w zwi¹zku z funkcj¹ podstawow¹, nie
za jako funkcja odrêbna, mog¹ca wystêpowaæ samo-

1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w kartach terenu:
1) Intensywnoæ zabudowy  to wskanik wyra¿aj¹cy
stosunek powierzchni ogólnej budynków do powierzchni dzia³ki budowlanej.
2) Powierzchnia ogólna budynków  to suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczona w zewnêtrznym obrysie murów.
3) Dopuszczalna wysokoæ zabudowy  od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów, w metrach (budynek lub
budowla nie powinny przekraczaæ dopuszczalnej
wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu).
4) Linie zabudowy  okrelone planem nie dotycz¹ okapów i gzymsów wysuniêtych nie wiêcej ni¿ 0,5 m
oraz balkonów i loggii wysuniêtych nie wiêcej ni¿
1,0 m.
5) Procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  to stosunek,
wyra¿ony w procentach, powierzchni zabudowanej
do powierzchni dzia³ki budowlanej.
6) Powierzchnia biologicznie czynna  to grunt rodzimy pokryty rolinnoci¹ oraz woda powierzchniowa na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako
sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 10 m2.
7) Wymagania parkingowe  wymagana minimalna
liczba miejsc postojowych, któr¹ nale¿y zapewniæ
na terenie dzia³ki budowlanej lub w pobli¿u  na terenie, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
8) Stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych
w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Karty terenów:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1902
1) NUMER TERENU 01
2) POWIERZCHNIA 0,60 ha
 02  0,39 ha
 03  2,16 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2  DOMY JEDNO- LUB DWURODZINNE, WOLNOSTOJ¥CE LUB BLINIACZE
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) intensywnoæ zabudowy  do 0,35;
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 9,0 m;
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Ustala siê kszta³t dachu budynków dwupo³aciowy; k¹t
nachylenia po³aci dachowych od 30o do 45o; kalenica
prostopad³a lub równoleg³a do frontowej granicy dzia³ki.
W budynkach zlokalizowanych na dzia³kach naro¿nych
dopuszcza siê dachy czteropo³aciowe, jeli ich kalenice s¹ równoleg³e lub prostopad³e do jednego z ci¹gów komunikacyjnych, z którymi dzia³ka graniczy.
WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 25%, lecz
nie wiêcej ni¿ 250 m2;
b) powierzchnia biologicznie czynna  min. 50% powierzchni dzia³ki;
c) wymagania parkingowe:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
 2 miejsca postojowe na jedn¹ dzia³alnoæ us³ugow¹
 3 miejsca postojowe na jeden gabinet lekarski
 1 miejsce postojowe dla 4 zatrudnionych;
d) dla istniej¹cego gazoci¹gu na terenach 01.MN2
i 03.MN2 ustala siê pas techniczny terenu o szerokoci 3,0 m (1,5 m po obu stronach gazoci¹gu), na
którym zakazuje siê lokalizowania obiektów budowlanych, w tym ustawiania ogrodzeñ trwa³ych.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd od ulic: 18.KD, 19.KD;
b) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej w ul. Rdestowej;
c) elektrycznoæ  budowa linii kablowych 15 kV, z przebudow¹ istniej¹cej linii napowietrznej 15 kV nr 9600;
budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa sieci 0,4 kV, kablowej lub napowietrznej; adaptacja istniej¹cej sieci 0,4 kV, z dostosowaniem do
planowanej zabudowy i uk³adu komunikacyjnego;
d) gaz  z sieci gazowej r. c. na terenie planu zasilanej
z istniej¹cego gazoci¹gu r. c. DN 300, przebiegaj¹cego wzd³u¿ pó³nocno  wschodniej granicy planu;
e) ogrzewanie  indywidualne z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a, lub z miejskiej sieci ciep³owniczej;
f) cieki sanitarne  odprowadzaæ projektowan¹ sieci¹ kanalizacji sanitarnej na terenie planu w³¹czon¹
do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej;
g) wody opadowe  w maksymalnym stopniu odprowadziæ na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki; wody opadowe z powierzchni dróg wymagaj¹ce
podczyszczenia odprowadziæ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
h) usuwanie odpadów  w sposób zorganizowany na
miejskie urz¹dzone wysypisko.
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
a) dla zabudowy wolnostoj¹cej ustala siê:
 minimaln¹ wielkoæ dzia³ki  1000 m2
 minimaln¹ szerokoæ dzia³ki  25 m.
b) dla zabudowy bliniaczej ustala siê:
 minimaln¹ wielkoæ dzia³ki  600 m2
 minimaln¹ szerokoæ dzia³ki  14 m.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) zakazuje siê lokalizowania obiektów budowlanych,
z wyj¹tkiem dróg i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m od granicy lasu;
b) zakazuje siê stosowania zbiorników bezodp³ywowych do odprowadzania cieków sanitarnych;

9)
10)
11)
12)
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c) zakazuje siê lokalizowania urz¹dzeñ telefonii komórkowej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
 30%
INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ zakazy, ograniczenia i obowi¹zki wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. zm. Rozporz¹dzeniem Nr 11/
98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia
1998 r.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1902
1) NUMER TERENU 04
2) POWIERZCHNIA  0,44 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN2  DOMY JEDNO- LUB DWURODZINNE, WOLNOSTOJ¥CE LUB BLINIACZE
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) intensywnoæ zabudowy  do 0,5;
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 10,0 m;
Ustala siê kszta³t dachu budynków dwupo³aciowy; k¹t
nachylenia po³aci dachowych od 30o do 45o; kalenica
prostopad³a lub równoleg³a do frontowej granicy dzia³ki.
W budynkach zlokalizowanych na dzia³kach naro¿nych
dopuszcza siê dachy czteropo³aciowe, jeli ich kalenice s¹ równoleg³e lub prostopad³e do jednego z ci¹gów komunikacyjnych, z którymi dzia³ka graniczy.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 20%;
b) powierzchnia biologicznie czynna  min. 50% powierzchni dzia³ki
c) wymagania parkingowe:
 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie
 2 miejsca postojowe na jedn¹ dzia³alnoæ us³ugow¹
 3 miejsca postojowe na jeden gabinet lekarski
 1 miejsce postojowe dla 4 zatrudnionych.
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd od ulic G³ogowej lub Owocowej,
b) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej w ul. Owocowej,
c) elektrycznoæ  z sieci w ul. G³ogowej lub Owocowej,
d) gaz  z projektowanej sieci gazowej r. c. na terenie
planu zasilanej z istniej¹cego gazoci¹gu r. c. DN 300,
przebiegaj¹cego wzd³u¿ pó³nocno  wschodniej granicy planu,
e) ogrzewanie  indywidualne z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a, lub z miejskiej sieci ciep³owniczej,
f) cieki sanitarne  odprowadzaæ projektowan¹ sie-
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11)
12)

 6160 

ci¹ kanalizacji sanitarnej na terenie planu w³¹czon¹ do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej,
g) wody opadowe  w maksymalnym stopniu odprowadziæ na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki; wody opadowe z powierzchni dróg wymagaj¹ce podczyszczenia odprowadziæ do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej;
h) usuwanie odpadów  w sposób zorganizowany na
miejskie urz¹dzone wysypisko.
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
a) dla zabudowy wolnostoj¹cej ustala siê:
 minimaln¹ wielkoæ dzia³ki  800 m2
 minimaln¹ szerokoæ dzia³ki  20 m,
b) dla zabudowy bliniaczej ustala siê:
 minimaln¹ wielkoæ dzia³ki  600 m2
 minimaln¹ szerokoæ dzia³ki  14 m.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) zakazuje siê lokalizowania obiektów budowlanych
z wyj¹tkiem dróg i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m od granicy lasu;
b) minimalna odleg³oæ nowej zabudowy od granicy
u¿ytku ekologicznego (po³o¿onego poza granicami planu) na dzia³ce nr 111/59  50 m;
c) zakazuje siê stosowania zbiorników bezodp³ywowych do odprowadzania cieków sanitarnych;
d) zakazuje siê lokalizowania urz¹dzeñ telefonii komórkowej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ zakazy, ograniczenia i obowi¹zki
wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. zm. Rozporz¹dzeniem Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia
3 wrzenia 1998 r.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1902
1) KARTA TERENU Nr 05
2) POWIERZCHNIA  0,37 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
UC2  US£UGI KOMERCYJNE
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) intensywnoæ zabudowy  do 0,5;
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 12,0 m.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30%;
b) powierzchnia biologicznie czynna  min. 20% powierzchni dzia³ki;
c) wymagania parkingowe:
 3 miejsca postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug

6)

7)
8)

9)
10)
11)
12)

Poz. 2302

 2 miejsca postojowe na jeden punkt us³ugowy
(pow. u¿ytkowa us³ug mniejsza ni¿ 100 m2)
 1 miejsce postojowe dla 4 zatrudnionych.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd od ulicy 17.KD;
b) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej w ul. Rdestowej;
c) elektrycznoæ  budowa linii kablowych 15 kV, z
przebudow¹ istniej¹cej linii napowietrznej 15 kV nr
9600; budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
budowa sieci 0,4 kV, kablowej lub napowietrznej;
adaptacja istniej¹cej sieci 0,4 kV, z dostosowaniem
do planowanej zabudowy i uk³adu komunikacyjnego;
d) gaz  z projektowanej sieci gazowej r. c. na terenie planu zasilanej z istniej¹cego gazoci¹gu r. c.
DN 300, przebiegaj¹cego wzd³u¿ pó³nocno 
wschodniej granicy planu;
e) ogrzewanie  indywidualne z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a, lub z miejskiej sieci
ciep³owniczej;
f) cieki sanitarne  odprowadzaæ projektowan¹ sieci¹ kanalizacji sanitarnej na terenie planu w³¹czon¹ do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej;
g) wody opadowe  w maksymalnym stopniu odprowadzaæ na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki; wody opadowe z powierzchni dróg wymagaj¹ce podczyszczenia odprowadzaæ do sieci kanalizacji deszczowej;
h) usuwanie odpadów  w sposób zorganizowany na
miejskie urz¹dzone wysypisko.
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) zakazuje siê lokalizowania obiektów budowlanych
z wyj¹tkiem dróg i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m od granicy lasu;
b) zakazuje siê stosowania zbiorników bezodp³ywowych do odprowadzania cieków sanitarnych;
c) zakaz lokalizowania urz¹dzeñ telefonii komórkowej.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ zakazy, ograniczenia i obowi¹zki wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. zm. Rozporz¹dzeniem Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia
3 wrzenia 1998 r.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1902
1) NUMER TERENU 06, 07, 08, 09
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2) POWIERZCHNIA
 4,18 ha
 4,98 ha
 0,29 ha
 0,85 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
ZP  ZIELEÑ
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
nie ustala siê.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem obiektów ma³ej architektury, niekubaturowych
urz¹dzeñ rekreacyjnych i sportowych, ci¹gów pieszych i rowerowych;
b) parkingi  dopuszcza siê lokalizacjê miejsc parkingowych niezbêdnych do obs³ugi urz¹dzeñ rekreacyjnych i sportowych;
c) na terenach 06.ZP i 07.ZP ustala siê dla istniej¹cego gazoci¹gu pas techniczny terenu o szerokoci
3,0 m (1,5 m po obu stronach gazoci¹gu), na którym zakazuje siê ustawiania ogrodzeñ trwa³ych.
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd od ulicy 17.KD.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
nie ustala siê.
8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) zakazuje siê osuszania terenu; ustala siê rekultywacjê terenów zdewastowanych i ochronê istniej¹cego drzewostanu;
b) zakazuje siê lokalizowania urz¹dzeñ telefonii komórkowej.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
11) STAWKA PROCENTOWA
0%
12) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ zakazy, ograniczenia i obowi¹zki
wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. zm. Rozporz¹dzeniem Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia
3 wrzenia 1998 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1902
1) NUMER TERENU 10, 11, 12, 13, 14
2) POWIERZCHNIA
 1,55 ha
 4,63 ha
 0,49 ha
 0,31 ha
 0,57 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
ZL  LASY
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
nie ustala siê.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych;

6)
7)
8)
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b) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów s³u¿¹cych gospodarce lenej oraz urz¹dzeñ ma³ej architektury
wzd³u¿ przyleg³ych ci¹gów pieszych;
c) parkingi  zakaz lokalizacji miejsc parkingowych.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd od ulicy 17.KD.
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ zakazy, ograniczenia i obowi¹zki wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. zm. Rozporz¹dzeniem Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia
3 wrzenia 1998 r.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1902
1) KARTA TERENU Nr 15
2) POWIERZCHNIA  0,006 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
TE  TERENY URZ¥DZEÑ ELEKTROENERGETYCZNYCH
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
nie ustala siê.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) linie rozgraniczaj¹ce terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych i jego lokalizacja mog¹ byæ zmienione
w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne.
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) dojazd od ulicy 17.KD.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
a) minimalna wielkoæ dzia³ki  50 m2.
8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
11) STAWKA PROCENTOWA
0%
12) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ zakazy, ograniczenia i obowi¹zki
wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2302
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Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. zm. Rozporz¹dzeniem Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia 1998 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1902
DLA ULIC I DRÓG
1) NUMER TERENU 16
2) POWIERZCHNIA 0,95 ha
3) ULICA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM
KZ 1/2 (2/2)  ULICA ZBIORCZA
4) MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
30,0 m; jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, (lub
dwie jezdnie dwupasmowe jednokierunkowe); minimalna szerokoæ jezdni 7 m (lokalnie dopuszcza siê
6,5 m); chodnik dwustronny o minimalnej szerokoci
2 m; droga dla rowerów jednostronna dwukierunkowa o minimalnej szerokoci 2,5 m;
5) PARKINGI
nie ustala siê.
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wody opadowe  odprowadziæ do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu.
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
9) STAWKA PROCENTOWA
0%
10) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ zakazy, ograniczenia i obowi¹zki
wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. zm. Rozporz¹dzeniem Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia
3 wrzenia 1998 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1902
DLA ULIC I DRÓG
1) NUMER TERENU 17, 18, 19
2) POWIERZCHNIA
 0,21 ha
 0,22 ha
 0,06 ha
3) ULICA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM
KD 1/2  ULICA DOJAZDOWA
4) MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m; minimalna szerokoæ jezdni  5,5 m; chodniki
dwustronne o minimalnej szerokoci 2,0 m.
5) PARKINGI
nie ustala siê.
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wody opadowe  odprowadziæ do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu

8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
9) STAWKA PROCENTOWA
0%
10) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ zakazy, ograniczenia i obowi¹zki
wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. zm. Rozporz¹dzeniem Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia
3 wrzenia 1998 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1902
DLA ULIC I DRÓG
1) NUMER TERENU 20
2) POWIERZCHNIA 0,04 ha
3) ULICA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM
KX  CI¥G PIESZO  ROWEROWY
4) MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
5,0 m.
5) PARKINGI
nie ustala siê
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê.
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê.
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê.
9) STAWKA PROCENTOWA
0%
10) INNE ZAPISY
a) dopuszcza siê lokalizowanie sieci uzbrojenia terenu pod ci¹giem,
b) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych: teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ zakazy, ograniczenia i obowi¹zki
wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. zm. Rozporz¹dzeniem Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia
3 wrzenia 1998 r.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu zawarto nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce
ustalenia planu:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia identyfikacyjne terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczaj¹cych,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
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5) g³ówne kierunki ci¹gów pieszych poza uk³adem ulicznym,
6) oczka wodne  do zachowania.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacje lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdyni do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej 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 okres 14 dni na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Gdyni.
§6
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXII/
115/88 Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni z 4 lutego
1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. nr 13 poz. 91 z 1991 r.), zmieniony uchwa³¹ Nr V/94/94 Rady Miasta Gdyni z 30 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 33, poz. 176) w granicach objêtych niniejszym planem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2303
UCHWALA Nr X/215/03
Rady Miasta Gdyni
z dnai 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie ustalenia odp³atnoci za pobyt dziecka w
¯³obku Niezapominajka w Gdyni przy ul.Wójta Radtkego 23.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 i 2
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806) w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 pkt3 oraz 34 b ust. 2
ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. r o zak³adach opieki zdrowotnej (t.j. z 1991 r. Dz. U. Nr 91 poz. 408, z 1992 r. Nr 63
poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr141
poz. 692, Nr 138 poz. 682, z1996 r. Nr 24 poz. 110, 1997 r.
Nr 104 poz. 661,Nr 121 poz. 769 z 1998 r. Nr 106 poz. 668,
Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115, z 1999 r. Nr 28 poz. 255
i 256, Nr 84 poz. 935, z 2000 r. Nr 3 poz. 28, Nr 12
poz. 136,Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120 1268
z 2001 r. Nr 5 poz. 54, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083,
Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz. 1382
i 1383 i 1384, Nr 128 poz. 1407, z 2002 r. Nr 113 poz. 984),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê odp³atnoæ za pobyt dziecka w ¯³obku  Nie-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zapominajka  w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23 sk³adaj¹c¹ siê z:
1) odp³atnoci sta³ej  za opiekê nad dzieckiem w wysokoci 15% najni¿szego wynagrodzenia pracowników og³aszanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
i Monitorze Polskim,
2) odp³atnoci za wy¿ywienie  liczonej po kosztach surowców zu¿ytych do sporz¹dzania posi³ków, których
wysokoæ ustala siê z uwzglêdnieniem racji pokarmowych odpowiadaj¹cych normom fizjologicznego
zapotrzebowania w ¿ywieniu dzieci w wieku od 0-3
lat okrelonym przez Ministra Zdrowia zwane dalej
stawk¹ ¿ywieniow¹,
3) koszty, o których mowa w pkt 1 podlegaj¹ opublikowaniu na tablicy og³oszeñ w ¯³obku dostêpnej dla
rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do ¿³obka.
§2
1. W wypadku gdy do ¿³obka uczêszcza wiêcej ni¿ jedno
dziecko z tej samej rodziny odp³atnoæ sta³a za pierwsze dziecko ponoszona jest w pe³nej wysokoci, za
nastêpne w wysokoci 50% tej op³aty.
2. Na wniosek osoby zainteresowanej kierownik ¿³obka
mo¿e obni¿yæ wysokoæ odp³atnoci sta³ej, o której
mowa w § 1 pkt 1 do 50%, Wzór wniosku stanowi za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
§3
1. Kierownik ¯³obka mo¿e podj¹æ decyzjê o przyjêciu
dziecka spoza Gminy w miarê posiadanych wolnych
miejsc
2. Odp³atnoæ za wiadczenia w ¯³obku o których mowa
w § 1 pkt 1 w stosunku do dzieci nie bêd¹cych mieszkañcami Gminy Gdynia ustala siê w wys. 20% najni¿szego wynagrodzenia pracowników og³aszanego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej i Monitorze Polskim.
§4
1. Op³aty okrelone w § 1, § 3 i § 4 pobierane s¹ przez
kierownika ¯³obka lub wyznaczonego pracownika za
pokwitowaniem do 20 ka¿dego miesi¹ca.
2. W przypadku zg³oszenia usprawiedliwionej nieobecnoci dziecka w ¿³obku trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 3 dni (choroba dziecka, urlop rodziców itp.) rodzicom przys³uguje
zwrot wniesionej op³aty za wy¿ywienie w wysokoci
kosztów dziennej stawki wy¿ywieniowej za ka¿dy dzieñ
nieobecnoci.
3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnoci dziecka
trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 14 dni roboczych kolejnych dni,
rodzicom przys³uguje zwrot op³aty sta³ej w wysokoci
1/22 kwoty za ka¿dy dzieñ nieobecnoci.
§5
Ilekroæ w Uchwale jest mowa o rodzicach, rozumie siê
przez to rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr XVII/577/00 Rady Miasta Gdyni
z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie ustalenia op³aty za
pobyt dziecka w ¯³obku Niezapominajka przy ul. Wójta
Radtkego 23.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2304, 2305, 2306
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2305

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdyni.

UCHWA£A Nr II/XI/125/03
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzenia 2003 r.

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i Monitorze Rady Miasta Gdyni.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wejherowskiego.
Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
ze zm.), art. 12 pkt 1 w zwi¹zku z art. 43 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co nastêpuje:
§1

2304
UCHWALA Nr X/220/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie ograniczenia w stosowaniu reklam i informacji dwiêkowych oraz informacyjnych sygna³ów
dwiêkowych.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 40 ust. 1 w zw. z art. 41
ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.Nr 142/2001, poz. 1591 z pón.
zm.), art. 157 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001  Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62/01, poz. 627 z pón.
zm.), w zwi¹zku z art. 4 ust. 1 Ustawy z 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62/2000, poz. 718 z pón. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci polegaj¹cej na
reklamowaniu i informowaniu o towarach i us³ugach, oraz
pos³ugiwaniu siê reklamowymi sygna³ami dwiêkowymi,
przy u¿yciu urz¹dzeñ nag³aniaj¹cych zainstalowanych na
pojazdach mechanicznych poruszaj¹cych siê lub parkuj¹cych w granicach administracyjnych miasta Gdynia.
§2
Dopuszcza siê stosowanie reklam dwiêkowych okazjonalnych zwi¹zanych z imprezami na wolnym powietrzu pod warunkiem zachowania dopuszczalnego natê¿enia ha³asu w rodowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej do 55 dB w godzinach 6.00-22.00.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XLVIII/392/92 z dnia 4 listopada
1992 r. oraz Nr XVII/962/01 z 28 lutego 2001 r. w sprawie
zakazu stosowania reklam dwiêkowych na terenie miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany do Statutu Powiatu Wejherowskiego uchwalonego Uchwa³¹ Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/37/99 z dnia 2 marca 1999 r.,
zmienionego uchwa³ami Rady Powiatu Wejherowskiego:
Nr XII/132/2000 z dnia 24 marca 2000 r., Nr XVII/197/2000
z dnia 29 wrzenia 2000 r., Nr XXVIII/262/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r., Nr XXX/281/01 z dnia 26 padziernika 2001 r.,
Nr XXXIV/299/02 z dnia 25 stycznia 2002 r., Nr XLI/391/
02 z dnia 10 padziernika 2002 r. oraz Nr II/II/11/02 z dnia
6 grudnia 2002 r.
W za³¹czniku Nr 2 do Statutu Powiatu w wykazie Powiatowych Jednostek Organizacyjnych pkt 5 i 22 otrzymuj¹ brzmienie:
5. Zespó³ Placówek Owiatowo  Wychowawczych w
Wejherowie z siedzib¹ w Wejherowie, ul. 3 Maja 49,
22. Przyszpitalny Zespó³ Kszta³cenia Specjalnego w Wejherowie z siedzib¹ w Wejherowie, ul. Dr A. Jagalskiego 10 .
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Wejherowskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Bistroñ

2306
POROZUMIENIE
z dnia 16 padziernika 2003 r.
Powiatu Wejherowskiego
oraz
Gminy Luzino
Powiat Wejherowski reprezentowany przez:
Starostê Wejherowskiego  Józefa Reszke
zgodnie z Uchwa³¹ Nr II/X/117/03 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r.
oraz
Gmina Luzino reprezentowana przez:
Wójta Gminy  Jaros³awa Wejera
zgodnie z Uchwa³¹ Nr VII/64/2003 Rady Gminy Luzino z
dnia 27 czerwca 2003 r. oraz Uchwa³¹ Nr IX/75/2003 Rady
Gminy Luzino z dnia 15 padziernika 2003 r.
zmieniaj¹ porozumienie stron z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
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z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Luzino w nastêpuj¹cy sposób:
§1
W § 1 skrela siê pkt I.1) i 2).
§2
Prowadzenie spraw, o których mowa w punktach przywo³anych w § 1 przejmuje z dniem 14.11.2003 r. Starosta
Wejherowski z wy³¹czeniem spraw okrelonych w pkt I.
1) lit. x, y i ¿, które przechodz¹ z dniem 11 lipca 2003 r. do
kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie.
§3
Pozosta³e postanowienia Porozumienia nie ulegaj¹
zmianie.
§4
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Wójt Gminy Luzino
J. Wejer

Starosta Wejherowski
J. Reszke

2307
UCHWA£A Nr VI/32/2003
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie za³o¿enia Publicznego Gimnazjum w Suminie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1,
art. 58 ust. 1, 2 i 6 w zwi¹zku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67 poz. 329 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 2003 r. Publiczne Gimnazjum w Suminie.
§2
Obwód Publicznego Gimnazjum w Suminie obejmuje
nastêpuj¹ce so³ectwa: Sumin, Sucumin, Rokocin.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2308
UCHWA£A Nr VI/39/2003
Rady Gminy Starogard Gd.
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Starogard Gd.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 6
i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733/Rada Gminy Starogard Gd. uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Starogard Gd., który tworz¹ lokale stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Starogard Gd.
§2
1. Wynajmuj¹cym i zarz¹dzaj¹cym lokalami tworz¹cymi
mieszkaniowy zasób gminy jest Gminny Zak³ad Us³ug
Komunalnych w Jab³owie.
2. Dysponentem lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Starogard Gd. jest Wójt Gminy.
3. W sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Starogard Gd.
wchodz¹ nastêpuj¹ce rodzaje lokali:, zamienne, socjalne, zwi¹zane stosunkiem pracy i pozosta³e lokale mieszkalne.
4. Ustala siê, ¿e mieszkania zwi¹zane stosunkiem pracy
bêd¹ powstawa³y sukcesywnie, w miarê ich ewentualnego zwalniania, w budynkach szkó³ w Rywa³dzie,
Trzciñsku, Rokocinie, Brzenie i w budynku przedszkola w Kokoszkowach.
§3
1. Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy mog¹
byæ przedmiotem najmu, zamiany i sprzeda¿y wy³¹cznie na rzecz osób fizycznych.
2. Sprzeda¿ wolnych lokali powinna nastêpowaæ z uwzglêdnieniem koniecznoci zapewnienia prawid³owego wykonania zadañ gminy w zakresie zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
3. Zasady i tryb sprzeda¿y reguluj¹ odrêbne przepisy.
§4
Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób Gminy Starogard Gd., z wyj¹tkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania pracy, mog¹
byæ wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.
§5
Prawo do wynajêcia lokalu maj¹ osoby spe³niaj¹ce ³¹cznie warunki:
1) zamieszkuj¹ na sta³e na terenie Gminy Starogard Gd.
przez okres co najmniej 5 lat i nie posiadaj¹ tytu³u
prawnego do innego lokalu,
2) zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi, lub powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na 1 osobê zameldowan¹ na pobyt sta³y
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w lokalu z którego sk³adany jest wniosek jest mniejsza
ni¿ 5,0 m2,
3) posiadaj¹ redni udokumentowany dochód z ostatnich
trzech miesiêcy przypadaj¹cy na jedn¹ osobê:
a) dla gospodarstw jednoosobowych  gdy dochód
miesiêczny nie przekracza 150% najni¿szej emerytury, a dla ubiegaj¹cych siê o wynajem lokalu socjalnego 100%,
b) dla gospodarstw wieloosobowych  gdy dochód
miesiêczny w przeliczeniu na jednego cz³onka rodziny nie przekracza 60% najni¿szej emerytury.
§6

nymi najemcy lub cz³onka jego gospodarstwa domowego, udokumentowanych zawiadczeniem lekarskim,
mo¿e byæ dokonana zamiana na inny, wolny lokal.
§9
1. Lokale mieszkalne wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy mog¹ byæ wynajmowane równie¿
jako lokale socjalne, je¿eli odpowiadaj¹ okrelonym
warunkom i zostan¹ wykazane przez Wójta Gminy.
2. Wydzielenie lokali dla potrzeb, o których mowa w ust. 1
odbywaæ siê bêdzie w wyniku:
a) odzysku mieszkañ,
b) adaptacji na cele mieszkaniowe lokali niemieszkalnych.

1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony lub lokalu socjalnego z zastrze¿enie pkt 2
przys³uguje osobom, które spe³niaj¹ jednoczenie nastêpuj¹ce kryteria:
a) s¹ lokatorami lokali nie nadaj¹cymi siê na sta³y pobyt ludzi, a stan techniczny zajmowanych lokali nie
powsta³ z ich winy,
b) wywi¹zuj¹ siê regularnie z obowi¹zku uiszczania
czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela,
c) wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku utrzymania we w³aciwym stanie technicznym dotychczas zajmowanego
lokalu.
2. Poza kolejnoci¹ prawo do lokalu socjalnego maj¹ osoby, które naby³y prawo do lokalu socjalnego na podstawie wyroku s¹dowego.
3. Poza kolejnoci¹ gmina Starogard Gd. mo¿e zapewniæ
lokale mieszkalne osobom które:
a) opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci i pochodz¹ z gminy Starogard Gd.,
b) utraci³y na terenie gminy Starogard Gd. mieszkanie
wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy, po¿aru b¹d
innych zdarzeñ losowych.

1. W zasobie mieszkaniowym gminy wydziela siê lokale
znajduj¹ce siê w szko³ach gminnych, których najem
jest zwi¹zany ze stosunkiem pracy w jednostkach organizacyjnych gminy.
2. Przyjmuje siê zasadê indywidualnego rozpatrywania
przez Wójta sposobu wykorzystania ka¿dego zwolnionego lokalu.

§7

§ 12

Ustalenie kolejnoci zawierania umów najmu:
1) wskazanie osób z którymi umowy mog¹ byæ zawarte
w pierwszej kolejnoci dokonuje powo³ana przez Wójta Gminy 3 osobowa komisja, w oparciu o przed³o¿one dokumenty zainteresowanych oraz w razie potrzeby o informacje z wywiadu rodowiskowego z uwzglêdnieniem czasu oczekiwania na lokal,
2) Wójt Gminy zatwierdza decyzjê o wyborze osób z którymi nawi¹zana bêdzie w pierwszej kolejnoci umowa
najmu.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Starogard Gd.

§ 10
1. W przypadku, gdy najemca na sta³e opuci³ lokal i rozwi¹¿e umowê najmu a w lokalu tym pozostali jego
zstêpni, wstêpni lub rodzeñstwo, Wójt Gminy mo¿e z
nimi zawrzeæ, na ich wniosek, umowê najmu, o ile stale zamieszkiwali z najemc¹ i nie maj¹ tytu³u prawnego
do innego lokalu mieszkalnego.
2. Do osób, o których mowa w ust. 1 nie stosuje siê postanowieñ § 5.
3. Dla mieszkañ w budynkach szkolnych nie ma zastosowania § 10, ust. 1, z wy³¹czeniem przypadku mierci
najemcy.
§ 11

§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

§8
Zamiany mieszkañ:
1) zamiana mieszkañ mo¿e byæ dokonana za zgod¹ wynajmuj¹cego oraz po spe³nieniu warunków:
 najemca nie posiada zad³u¿eñ z tytu³u czynszu najmu,
 umowa o najem lokalu jest zawarta na czas nieokrelony,
2) lokale zamienne mog¹ byæ przyznane osobom, które zajmuj¹ mieszkania przeznaczone do rozbiórki oraz
przebudowy lub remontu, o ile zakres prac wymaga
ich opuszczenia,
3) zamiana lokalu mo¿liwa jest tylko wówczas, je¿eli
wszystkie osoby zameldowane w lokalu przeprowadz¹ siê do lokalu zamiennego,
4) w przypadkach uzasadnionych wzglêdami zdrowot-

2309
UCHWA£A Nr VI/38/2003
Rady Gminy Starogard Gd.
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Starogard Gd.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i art. 8 pkt 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Gminy Starogard Gd. uchwala, co nastêpuje:
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ROZDZIA£ II
Sposób zarz¹dzania
zasobem mieszkaniowym Gminy Starogard Gd.

nych i wêglowych), podgrzewaczy wody, wanien,
brodzików, mis klozetowych, umywalek i zlewozmywaków wraz z syfonami baterii i zaworów czerpalnych oraz
innych urz¹dzeñ sanitarnych, w które lokal jest wyposa¿ony, ³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja osprzêtu i zabezpieczeñ instalacji elektrycznej z wy³¹czeniem wymiany instalacji,
 naprawa i konserwacja eta¿owego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zosta³o zainstalowane
na koszt wynajmuj¹cego tak¿e jego wymiana,
 naprawa, konserwacja i wymiana przewodów odp³ywowych urz¹dzeñ sanitarnych, a¿ do pionów zbiorczych,
 usuniêcie skutków szkód i zniszczeñ lokalu i budynku,
spowodowanych przez najemcê i cz³onków jego gospodarstwa domowego oraz odwiedzaj¹ce go osoby,
 naprawa i konserwacja wraz z wymian¹ zaworów termostatycznych grzejników.
Wynajmuj¹cego obci¹¿aj¹ koszty:
 utrzymania w nale¿ytym stanie budynku oraz instalacji, pomieszczeñ i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wspólnego
u¿ytku mieszkañców,
 dokonywanie napraw lokali, instalacji i wyposa¿enia
technicznego w zakresie nie obci¹¿aj¹cym najemcê, w
szczególnoci  napraw, wymiany wewnêtrznych instalacji wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych (bez urz¹dzeñ odbiorczych), centralnego ogrzewania wraz z wymian¹ grzejników (z wy³¹czeniem zaworów),
 wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej, pod³óg, posadzki, tynków jeli przyczyny uzasadniaj¹ce wymianê nie powsta³y z winy najemcy.

§3

§6

Mieszkaniowym zasobem gminy zarz¹dza Gminny Zak³ad Us³ug Komunalnych z siedzib¹ w Jab³owie.
Zarz¹dzaj¹cy zobowi¹zany jest do dzia³ania zgodnie
z przepisami prawa w zakresie administrowania i wynajmu mieszkañ.

Gmina nie przewiduje dotacji dla Gminnego Zak³adu
Us³ug Komunalnych na finansowanie prowadzonej gospodarki mieszkaniowej.
Uchwala siê, ¿e osi¹gane wp³ywy z czynszów za lokale
mieszkalne i u¿ytkowe bêd¹ przeznaczane na administrowanie nimi oraz na konieczne remonty i modernizacje
budynków i lokali.
Zobowi¹zuje siê Gminny Zak³ad Us³ug Komunalnych
do prowadzenia remontów i modernizacji w kolejnoci,
uwzglêdniaj¹c:
 koniecznoæ usuwania awarii i wykonywanie niezbêdnych remontów w celu usuwania zagro¿enia dla
¿ycia i zdrowia,
 wykonywanie remontów i modernizacji w celu utrzymania budynków w stanie niepogorszonym,
 prowadzenie innych racjonalnych dzia³añ w zakresie remontów i modernizacji, a¿ do ca³kowitego wykorzystania rodków przeznaczonych na ten cel.

ROZDZIA£ I
Prognoza dotycz¹ca wielkoci i stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
§1
Prognozuje siê wielkoæ zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2004-2008 z podzia³em na lokale socjalne,
zwi¹zane stosunkiem pracy i pozosta³e lokale mieszkalne.

Lata
liczba
mieszkañ
w tym
socjalne
zwi¹zane
stosunkiem
pracy

2004

2005

2006

2007

2008

38

36

34

31

27

-

-

1

2

2

-

1

2

2

3

§2
Uchwala siê podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do
poprawy stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy stosownie do posiadanych rodków finansowych
uzyskiwanych zgodnie z rozdzia³em 5, § 10 niniejszej
uchwa³y.

§4
Do wy³¹cznej w³aciwoci Wójta nale¿y dysponowanie wolnymi lokalami oraz zbywanie nieruchomoci.
W tym zakresie, w imieniu Wójta, wykonywanie czynnoci powierza siê Wydzia³owi Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej.
ROZDZIA£ III
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
§5
Uchwala siê przyjêcie nastêpuj¹cych ustaleñ dotycz¹cych obowi¹zków najemcy i wynajmuj¹cego:
Zakres prac, który najemca lokalu jest zobowi¹zany wykonaæ na w³asny koszt:
 naprawa i konserwacja pod³óg, posadzek, wyk³adzin
pod³ogowych, p³ytek ceramicznych, szklanych i innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,
 naprawa i konserwacja okien i drzwi, w tym obustronne malowanie okien i drzwi,
 naprawa i konserwacja wbudowanych mebli, ³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa, konserwacja pieców wêglowych, akumulacyjnych i c.o., trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przep³ywowej (gazowych, elektrycz-

§7
Kapitalne remonty budynków i lokali mieszkalnych (inwestycje) przeprowadza Wójt Gminy w ramach posiadanych rodków ze sprzeda¿y mienia mieszkaniowego.
rodki te mo¿na ³¹czyæ z kilku lat, je¿eli planowany remont przewy¿sza rodki zgromadzone na ten cel w jednym roku.
§8
Zobowi¹zuje siê Gminny Zak³ad Us³ug Komunalnych
do corocznego sporz¹dzania planowanych remontów
oraz sprawozdania z ich wykonania.
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Planuje siê sprzeda¿ lokali mieszkalnych w latach 20042008 wg poni¿szego zestawienia:

ROZDZIA£ IV
Planowana sprzeda¿ lokali
§9
Ze sprzeda¿y wy³¹cza siê mieszkania po³o¿one w budynkach szkolnych, przedszkolnych wietlicowych oraz
w budynku komunalnym  Sumin 25

rok
liczba
lokali

2004

2005

2006

2007

2008

-

2

2

3

4

siê w oparciu o rzeczywiste wykonanie przychodów
i kosztów w latach 2001-2002, na podstawie danych z dnia
sporz¹dzenia prognozy, co przedstawia poni¿sza tabela:

ROZDZIA£ V
Zestawienie prognozy róde³ finansowania
oraz wysokoci przychodów i kosztów
w latach 2004-2008
§ 10
Prognozowane ród³a przychodów i kosztów okrela

Lp.

Wyszczególnienie

2004

2005

Lata
2006

2007

2008

76.931

76.526

72.275

65.897

57.395

73.739

73.351

69.276

63.163

55.013

2.

Przychody
w tym:
Wp³ywy z czynszów za lokale
mieszkalne
Wp³ywy z czynszów za
pomieszczenia gospodarcze

1.731

1.722

1.626

1.483

1.291

3.

Wp³ywy ze sprzeda¿y maj¹tku

-

25.000

25.000

35.000

50.000

76.931

76.526

72.273

65.897

57.395

1.
2.
3.

Wydatki i koszty
w tym:
Koszty bie¿¹cej eksploatacji
Koszty zarz¹du
Koszty remontów i konserwacji
Wydatki na modernizacjê
i kapitalne remonty

19.233
23.849
33.849

19.131
23.723
33.672

18.068
22.405
31.800

16.474
20.428
28.995

14.349
17.792
25.254

70.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.

4.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

2310
UCHWA£A Nr XII/129/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 14 padziernika 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr IV/49/2003 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
trybu postêpowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku, sposobu jej
rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.
Na podstawie art. 118 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listo-

pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do w/wym uchwa³y wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w pkt 7 Czêci pierwszej  Tryb postêpowania
o udzielenie dotacji s³owa: w terminie do 31 grudnia  zastêpuje siê s³owami: w terminie do 10 grudnia,
2) w pkt 13 b) Czêci pierwszej  Tryb postêpowania o
udzielenie dotacji s³owa: Komisji opiniuj¹cych zastêpuje siê s³owami: Zespo³u Grantowego,
3) pkt 14 Czêci pierwszej  Tryb postêpowania o udzielenie dotacji otrzymuje brzmienie:
Po up³ywie terminów wskazanych w pkt 7 i 8 Burmistrz Miasta niezw³ocznie przekazuje wnioski Zespo³owi Grantowemu w sk³ad którego wchodzi po
dwóch przedstawicieli komisji merytorycznych Rady
Miejskiej w Lêborku.
Zespó³ Grantowy niezw³ocznie weryfikuje i ocenia
wnioski. Zespó³ formu³uje ostateczn¹ propozycjê
zlecenia zadañ wskazanym podmiotom proponuj¹c
zakres zleconego zadania i kwotê dotacji z zastosowaniem regulacji zawartych w pkt 15 i 17.

Poz. 2310
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Swoje propozycje Zespó³ przekazuje do Burmistrza
Miasta.
4) w pkt 16 Czêci pierwszej  Tryb postêpowania o udzielenie dotacji s³owa: po zapoznaniu siê z treciami uzyskanych w tej sprawie opinii zastêpuje siê s³owami:
z uwzglêdnieniem propozycji Zespo³u Grantowego,
5) pkt 17 Czêci pierwszej  Tryb postêpowania o udzielenie dotacji otrzymuje brzmienie:
W przypadku gdy wp³ynie wiêcej ni¿ jedna oferta realizacji tego samego zadania, Zespó³ Grantowy dokonuje wyboru najbardziej korzystnej oferty realizacji zadania w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych. Najpóniej na 7 dni przed up³ywem terminów
sk³adania wniosków Zespó³ Grantowy ustala szczegó³ow¹ specyfikacjê oceny i wyboru najkorzystniejszej
oferty.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
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