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1372
UCHWA£A Nr IV/36/2007
Rady Miasta Sopotu
z dnia 5 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego
ulicami Winieckiego i Goyki oraz terenami kolejowymi
i w¹wozem na przed³u¿eniu ulicy Majkowskiego w
mieœcie Sopocie
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319) i art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128),
Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Stwierdza siê zgodnoœæ z ustaleniami „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu” i uchwala siê miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Winieckiego i Goyki oraz terenami kolejowymi i w¹wozem na przed³u¿eniu ulicy Majkowskiego w
mieœcie Sopocie oznaczony symbolem C–1/10, zwany
dalej „planem”, obejmuj¹cy teren o pow. 4,5 ha – w granicach, które przebiegaj¹ wzd³u¿ ulic Winieckiego i Goyki oraz wzd³u¿ terenów kolejowych i w¹wozu na
przed³u¿eniu ulicy Majkowskiego.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 14
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczonych symbolami od 01 do 14 oraz ich przeznaczenie wg nastêpuj¹cej klasyfikacji:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej
— MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dopuszcza siê wydzielenie nie wiêcej ni¿ dwóch lokali mieszkalnych w budynku.
— M – Zabudowa mieszkaniowa
Tereny zabudowy mieszkaniowej, na których dopuszcza siê:
— wiêcej ni¿ dwa lokale mieszkalne w budynku,
— us³ugi w parterach budynków oraz w lokalach
powy¿ej parteru zajmuj¹cych powierzchniê u¿ytkow¹ nie wiêksz¹ ni¿ 80 m 2, z wykluczeniem
us³ug handlu spo¿ywczego i hurtowni, us³ug w
zakresie obs³ugi samochodów oraz us³ug nie
odpowiadaj¹cych wymaganym warunkom wystêpuj¹cym na obszarze ochrony uzdrowiskowej i konserwatorskiej,
— us³ugi pensjonatowe w ca³ym budynku,
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Dopuszczone us³ugi nie mog¹ zak³ócaæ funkcji
mieszkaniowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi
w § 2 ust. 5. niniejszej uchwa³y.
2) tereny zabudowy us³ugowej
— MNr – Zabudowa us³ugowa o charakterze reprezentacyjnym, zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna
Tereny zabudowy us³ugowej o charakterze reprezentacyjnym, zwi¹zanej ze specyfik¹ dzia³alnoœci
przystosowanej do reprezentowania instytucji i ich
przedstawicielstw, jak równie¿ z zakresu kultury
(takich jak galerie, biblioteki i inne obiekty zwi¹zane z popularyzacj¹ kultury i sztuki) wymagaj¹ce nieprzeciêtnego standardu otoczenia i
wyposa¿enia budynku, charakterystycznego dla
rezydencji lub tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, na których dopuszcza siê:
— gastronomiê w czêœci budynku jako uzupe³nienie przeznaczenia dla zabudowy us³ugowej o
charakterze reprezentacyjnym;
— us³ugi pensjonatowe w ca³ym budynku.
— U – Zabudowa us³ugowa
Tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem lokalizacji mieszkañ jako uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego, lecz nie wiêcej ni¿ na jednej
kondygnacji budynku powy¿ej parteru. Wyklucza
siê lokalizacjê zak³adów obs³ugi samochodów i
stacji paliw oraz us³ug nie odpowiadaj¹cych wymaganym warunkom wystêpuj¹cym na obszarze
ochrony uzdrowiskowej i konserwatorskiej.
— UO – Zabudowa us³ugowa w zakresie oœwiaty i
wychowania oraz ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej
Tereny zabudowy us³ugowej z zakresu opieki nad
dzieæmi, oœwiaty i wychowania, ochrony zdrowia i
opieki spo³ecznej, a tak¿e us³ug z w/w zakresu realizowanych jako przedsiêwziêcia komercyjne.
Dopuszcza siê lokalizacjê mieszkañ jako uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego, lecz nie wiêcej ni¿ na jednej kondygnacji budynku powy¿ej
parteru.
— Usk – Zabudowa us³ugowa sakralna i koœcielna
Tereny us³ug sakralnych (kultu religijnego) i koœcielnych (biuro parafialne, plebania itd.) z dopuszczeniem mieszkañ jako uzupe³nienie
przeznaczenia podstawowego.
3) tereny zieleni
— ZP – Zieleñ urz¹dzona
Tereny zieleni urz¹dzonej, takie jak: parki, ogrody
i zieleñce. Dopuszcza siê lokalizacjê zwi¹zanych
z tym przeznaczeniem pojedynczych obiektów us³ugowych z zakresu kultury oraz obiektów sanitarnych.
— ZPk – Zieleñ na skarpach.
Tereny zieleni, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia skarp Klifu Sopockiego.
4) tereny komunikacji publicznej
— KD–X – Wydzielone publiczne place, ci¹gi piesze,
pieszo – jezdne i rowerowe
— KD–D – Drogi i ulice dojazdowe
— KD–L – Drogi i ulice lokalne
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2. Na ca³ym obszarze planu dopuszcza siê lokalizacjê
ma³ych obiektów infrastruktury technicznej oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej. Dopuszcza
siê modernizacjê istniej¹cych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
3. Funkcja dopuszczalna jako uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego jest to funkcja wystêpuj¹ca w
zwi¹zku z funkcj¹ podstawow¹, nie zaœ jako funkcja
odrêbna, mog¹ca wystêpowaæ samodzielnie. Musi
byæ zrealizowana na tej samej dzia³ce budowlanej
(lub na tym samym obszarze wymagaj¹cym ³¹czenia i podzia³u dzia³ek ewidencyjnych) co funkcja podstawowa, której towarzyszy, chyba ¿e regulacje w
karcie terenu stanowi¹ inaczej.
4. Us³ugi nie zak³ócaj¹ce funkcji mieszkaniowej – to
us³ugi nieuci¹¿liwe, których prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakoœci œrodowiska przewidzianych dla funkcji
mieszkaniowej, a ponadto nie wywo³uje innych zak³óceñ funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny
ruch lub postój pojazdów utrudniaj¹cy dostêp do budynków mieszkalnych, naruszanie czêœci wspólnych
nieruchomoœci (klatki schodowe, ogródki lub dziedziñce w czêœci mieszkalnej) przez klientów us³ug,
zak³ócanie ciszy nocnej, wytwarzanie du¿ych iloœci
odpadów, których przechowywanie koliduje z estetyk¹ œrodowiska mieszkalnego itp.
5. Uœciœlenie warunków zagospodarowania oraz okreœlenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych terenów,
zawarte s¹ w kartach terenów w § 14 ustêp 2. Zakres funkcji dopuszczonych w danej strefie jest ograniczony regulacjami zawartymi w karcie danego
terenu.
§3
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego dla obszaru opracowania
planu:
1) kszta³towanie struktury przestrzennej i rewaloryzacja zabytkowego zespo³u urbanistycznego z
uwzglêdnieniem istniej¹cego zagospodarowania i
struktury w³asnoœci;
2) kszta³towanie osnowy ekologicznej poprzez racjonalne wykorzystanie potencja³u œrodowiska, utrzymanie równowagi ekologicznej i powi¹zañ
przyrodniczych z otoczeniem przy zachowaniu istniej¹cych oraz kszta³towaniu nowych terenów zieleni ogólnodostêpnej i zieleni na terenach
przyleg³ych do terenów publicznych – na posesjach prywatnych, w ogrodach i przedogródkach;
3) ograniczenie intensywnoœci i gabarytów zabudowy oraz zachowanie historycznych podzia³ów parcelacyjnych w celu ochrony walorów dziedzictwa
kulturowego;
4) odpowiednie kszta³towanie ogólnodostêpnych
przestrzeni publicznych, w tym ulic i placów, tworz¹cych warunki publicznej aktywnoœci oraz stanowi¹cych miejsca to¿samoœci i identyfikacji
przestrzeni.

2. Szczegó³owe zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego, odnosz¹ce siê do poszczególnych
terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 14, ustêp 2
niniejszej uchwa³y.
§4
1. Na obszarze opracowania planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) na obszarze planu wyznaczono nastêpuj¹ce formy
ochrony przyrody:
a) stanowiska dokumentacyjne przyrody nieo¿ywionej „Klif Sopocki”; ochrona kompleksu ekologicznego – zakaz zabudowy w 10 metrowym
pasie terenu przyleg³ym do krawêdzi klifu;
b) pojedyncze drzewa postulowane do wpisu do
rejestru pomników przyrody:
— cyprysik nutkajski (ob. 1,55 m, wys.15 m)
oznaczony na rysunku planu symbolem i numerem 1, zlokalizowanym na posesji przy ul.
Ob. Westerplatte 28;
— buk zwyczajny odmiana czerwonolistna (ob.
3,10 m, wys.22 m) oznaczony na rysunku planu symbolem i numerem 2, zlokalizowanym
na posesji przy ul. Ob. Westerplatte 28;
— bo¿odrzew gruczo³kowaty (ob. 2,90 m, wys.22
m) oznaczony na rysunku planu symbolem i
numerem 3 zlokalizowanym na posesji przy
ul. Ob. Westerplatte 33;
2) zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj¹cych osuwanie siê skarpy – Klifu Sopockiego; tereny nara¿one na osuwanie siê mas ziemnych to
tereny lub ich czêœci oznaczone nastêpuj¹cymi
symbolami: 01.Usk, 05.MN, 07.M, 08.MNr i 10.UO
– wszelkie prace inwestycyjne poprzedziæ szczegó³owym rozpoznaniem budowy geologicznej i
ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich
posadowienia z uwzglêdnieniem statecznoœci skarpy – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
3) zachowanie i wzmocnienie osnowy ekologicznej
poprzez racjonalne wykorzystanie potencja³u œrodowiska i kszta³towania równowagi ekologicznej
obszaru planu;
4) ochrona i wzmocnienie funkcji ekologicznej nastêpuj¹cych elementów osnowy ekologicznej:
a) zieleni przedogródków, jako dope³nienie systemu g³ównych ci¹gów zieleni w mieœcie – ochrona ozdobnego drzewostanu i uaktywnianie
terenów zdewastowanych (wydepczyska, klepiska przydomowe).
2. Szczegó³owe zasady ochrony elementów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, odnosz¹ce siê do
poszczególnych terenów po³o¿onych na obszarze
opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów
w § 14 ustêp 2 niniejszej uchwa³y.
§5
1. Na obszarze opracowania planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
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1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków nr 771 z
dnia 12. 02. 1979 r. ZESPO£U URBANISTYCZNO – KRAJOBRAZOWEGO MIASTA SOPOTU;
2) „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu”;
3) w rejestrze zabytków nieruchomych województwa
figuruj¹ nastêpuj¹ce obiekty:
a) willa przy ul. Obroñców Westerplatte 18/20 –
nr rejestru 930 z dn. 08.02.1982 r.;
b) zespó³ willowo – ogrodowy przy ul. Obroñców
Westerplatte 24 – nr rejestru 866 z dn. 18.05.1982;
c) zespó³ willowo–ogrodowy przy ul. Obroñców
Westerplatte 30 – nr rejestru A–1237 z dn.
16.07.2003 r.;
4) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ nastêpuj¹cych
elementów struktury przestrzennej:
a) uk³adu ulicznego;
b) historycznego podzia³u parcelacyjnego;
c) obiektów po³o¿onych przy ulicach:
— Obroñców Westerplatte 18–20, 22, 24, 25, 28
(postulowany do wpisu do rej. zabytków), 29,
30, 31, 32, 33, 36, 37;
— Winieckiego 23;
5) obowi¹zek wykonania i uzgodnienia z w³aœciwym
konserwatorem zabytków studium krajobrazowo
– architektonicznego do projektu inwestycji uzasadniaj¹cego – w kontekœcie krajobrazu – rozwi¹zania przyjête w tym projekcie;
2. Szczegó³owe zasady ochrony konserwatorskiej odnosz¹ce siê do poszczególnych terenów po³o¿onych
na obszarze opracowania planu, zawarto w niniejszej uchwale w § 14 ustêp 2 w punkcie 6 kart terenów.
§6
Ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
1) zasady ogólne lokalizacji znaków reklamowych:
a) kszta³t, wielkoœæ i miejsce umieszczenia reklamy
na budynku zabytkowym musz¹ byæ dostosowane
do architektury budynku; lokalizacja reklamy w
miejscu uzgodnionym z w³aœciwym konserwatorem zabytków, a na budynkach projektowanych w
miejscu ustalonym w projekcie budowlanym;
b) nie dopuszcza siê mocowania reklam i szyldów
do elementów detalu architektonicznego (wystroju) oraz ich przes³aniania;
c) dopuszcza siê zainstalowanie po jednym szyldzie
na jedn¹ firmê zlokalizowan¹ w budynku;
d) dopuszcza siê wiêcej ni¿ 1 szyld je¿eli s¹ one zgrupowane w jednym miejscu przy wejœciu do budynku i ich wielkoœci stanowi¹ modularn¹ wielokrotnoœæ;
e) nie dopuszcza siê na budynkach stosowania reklam nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹
z wyj¹tkiem œcian budynków pozbawionych otworów okiennych;
f) zakazuje siê lokalizowania znaków reklamowych
na ogrodzeniach posesji, za wyj¹tkiem szyldów o
powierzchni nie wiêkszej ni¿ 0,1 m 2, zlokalizowanych w bezpoœrednim s¹siedztwie wejœcia na posesjê;

g) nie ustala siê zasad lokalizacji znaków reklamowych umieszczanych na markizach, namiotach i
parasolach pod warunkiem, ¿e bêd¹ umieszczone
p³asko na ich powierzchni, nie bêd¹ œwieciæ i nie
bêd¹ wykraczaæ poza obrys ich powierzchni;
h) zakazuje siê lokalizowania reklam wolnostoj¹cych
z wyj¹tkiem terenów zabudowy us³ugowej wed³ug
ustaleñ szczegó³owych zawartych w punkcie 7.2.
oraz terenów komunikacji w punkcie 6.1. kart poszczególnych terenów w § 14 w ustêpie 2. niniejszej uchwa³y;
2) dopuszcza siê na terenach przeznaczonych dla zieleni urz¹dzonej lokalizacjê ma³ej architektury oraz
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z
obs³ug¹ terenu.
3) wzmocnienie systemu terenów przyrodniczo aktywnych, tzw. „osnowy ekologicznej” poprzez utworzenie przyrodniczych powi¹zañ funkcjonalnych
elementów zieleni parkowej i przyulicznej, zieleni
kompleksu na martwym klifie Sopockim oraz wystêpuj¹cej w ogrodach przydomowych i przedogródkach od strony ulic.
4) realizacja ustaleñ planu w zakresie obrony cywilnej
polegaj¹ca na lokalizacji ukryæ w planowanych do
realizacji budowlach u¿ytecznoœci publicznej.
§7
1. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
szczególne warunki zagospodarowania terenów i
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, jak równie¿ wskaŸniki intensywnoœci zabudowy okreœlono w punktach
5 i 7 kart poszczególnych terenów w § 14 ustêp 2.
niniejszej uchwa³y.
2. WskaŸniki intensywnoœci zabudowy wyra¿a siê procentem powierzchni zabudowy dzia³ki i dopuszczaln¹ wysokoœci¹ zabudowy. Ponadto ustala siê procent
powierzchni biologicznie czynnej dla terenów przeznaczonych dla zabudowy. Na terenach istniej¹cej i
przekszta³canej zabudowy nale¿y d¹¿yæ do osi¹gniêcia wskaŸników ustalonych w kartach poszczególnych terenów. Za zabudowê istniej¹c¹ przyjmuje siê
zabudowê powsta³¹ przed wejœciem w ¿ycie przepisów niniejszej uchwa³y.
3. Ogólne zasady dotycz¹ce realizacji nowej zabudowy:
1) wykonanie obiektów budowlanych nale¿y poprzedziæ szczegó³owym rozpoznaniem warunków geologiczno–in¿ynierskich i hydrogeologicznych,
przeprowadzonym zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami – Rozporz¹dzeniem w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, ustaw¹ Prawo geologiczne i
górnicze oraz przepisami wykonawczymi do ustawy;
w przypadku koniecznoœci prowadzenia odwodnieñ budowlanych prace te prowadziæ zgodnie z
wymaganiami okreœlonymi w ustawie Prawo wodne;
w projektach budowlanych obiektów posadowianych poni¿ej poziomu zwierciad³a wód podziemnych nale¿y przewidzieæ rozwi¹zania zapobiegaj¹ce
podpiêtrzaniu wód;
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2) dopuszcza siê realizacjê gara¿y poza obrysem
budynku, na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 30% powierzchni zabudowanej, pod warunkiem ich ca³kowitego zag³êbienia poni¿ej poziomu istniej¹cego
terenu;
3) linie zabudowy okreœlone planem (nieprzekraczalne i œciœle okreœlone) nie dotycz¹ schodów, a tak¿e okapów i gzymsów wysuniêtych nie wiêcej ni¿
0,5 m, balkonów i wykuszy wysuniêtych nie wiêcej
ni¿ 1 m oraz werand wysuniêtych nie wiêcej ni¿
3 m i nie przekraczaj¹cych 40% szerokoœci elewacji frontowej lub nie przekraczaj¹cych 50% szerokoœci elewacji frontowej wê¿szej ni¿ 10 m.
4. Ogólne zasady lokalizacji i formy elementów ma³ej
architektury na terenach przeznaczonych dla zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej wymienionych w
§ 2 ust. 1 punkt 1) i 2):
a) nawierzchnia: materia³y budowlane nawi¹zuj¹ce do
tradycyjnych materia³ów stosowanych w Sopocie;
nie dopuszcza siê nawierzchni asfaltowej i betonowej nierozbieralnej;
b) oœwietlenie: wed³ug indywidualnych uwarunkowañ, nawi¹zuj¹ce do formy i stylu zabudowy historycznej lub nowoprojektowanej;
c) œmietniki: dopuszcza siê wolnostoj¹ce murowane, zadaszone, o œcianach pe³nych do wys. 1,5 m
i wielkoœci dostosowanej do wymogów segregacji odpadów; w nowoprojektowanych obiektach
preferowane wbudowane;
d) dodatkowe zasady lokalizacji i formy elementów
ma³ej architektury zawarto w kartach terenów w
§ 14 ustêp 2.
§8
Na obszarze opracowania planu znajduj¹ siê nastêpuj¹ce tereny i obiekty podlegaj¹ce ochronie, na podstawie
odrêbnych przepisów:
1) w granicach miasta obowi¹zuje Statut Uzdrowiska
Sopot ustanowiony Uchwa³¹ Rady Miasta Sopotu,
który okreœli³ obszary ochrony uzdrowiskowej. Obszar opracowania planu po³o¿ony jest na obszarze B
ochrony uzdrowiskowej;
2) ZESPÓ£ URBANISTYCZNO – KRAJOBRAZOWY
MIASTA SOPOTU decyzja o wpisie do rejestru zabytków nr 771 z dnia 12. 02. 1979 r.;
3) w rejestrze zabytków nieruchomych województwa figuruj¹ obiekty wyszczególnione w § 5, ust. 1, pkt.2)
niniejszej uchwa³y;
4) na obszarze po³o¿onym wzd³u¿ terenów kolejowych
obowi¹zuj¹ przepisy Ustawy z dnia 27 czerwca 1997
r. o transporcie kolejowym oraz Rozporz¹dzenie do
tej ustawy z dnia 5 maja 1999 r. Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie okreœlenia odleg³oœci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew
lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli
w s¹siedztwie linii kolejowych oraz sposobu urz¹dzania i utrzymywania zas³on odœnie¿nych i pasów
przeciwpo¿arowych.

§9
Zasady i warunki ³¹czenia i podzia³u dzia³ek ewidencyjnych
1) powierzchnia dzia³ki budowlanej, szerokoœci frontu
dzia³ki budowlanej i k¹ta zawartego pomiêdzy granic¹ dzia³ki a pasem drogowym na obszarze planu s¹
uwarunkowane decyzj¹ nr 771/12. 02.1979 o wpisie
do rejestru zabytków zespo³u urbanistyczno–krajobrazowego miasta Sopotu;
2) dopuszcza siê ³¹czenie i podzia³ dzia³ek ewidencyjnych polegaj¹ce na przywróceniu historycznego podzia³u parcelacyjnego;
3) dopuszcza siê podzia³ historycznych posesji wzd³u¿
linii rozgraniczaj¹cych. Szczegó³owe zasady i warunki ³¹czenia i podzia³u okreœlono w pkt. 5.2. kart
poszczególnych terenów w § 14 ust. 2. niniejszej
uchwa³y.
§ 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji:
1) warunkiem powi¹zania uk³adu komunikacyjnego na
obszarze planu z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym jest adaptacja i modernizacja istniej¹cego
uk³adu drogowego;
2) ustala siê uk³ad komunikacyjny wraz z jego parametrami oraz nastêpuj¹c¹ klasyfikacj¹ dróg publicznych:
a) ulice lokalne, oznaczone symbolami KD–L, dla
których ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
— w pasach drogowych ulic obustronne chodniki;
— dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe
i w zatokach postojowych;
— dopuszcza siê lokalizacjê przystanków autobusowych i œcie¿ki rowerowej;
— pas drogowy o ró¿nej szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem planu;
b) ulice dojazdowe, oznaczone symbolami KD–D,
dla których ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
— w pasach drogowych ulic dojazdowych dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe;
— pas drogowy o ró¿nej szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem planu;
c) przejœcia piesze i pieszo jezdne, oznaczone symbolami KD–X;
3) ogólne zasady obs³ugi parkingowej:
a) dla nowo realizowanej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie:
— 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkañ;
— 2,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
— 2,5 – 3 miejsc postojowych na 10 ³ó¿ek w pensjonacie lub hotelu;
— 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych;
b) nie ustala siê zasad obs³ugi parkingowej dla istniej¹cego zagospodarowania i przekszta³ceñ istniej¹cej zabudowy je¿eli zakres inwestycji nie
bêdzie przekracza³ 80 m 2 powierzchni u¿ytkowej;
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c) dla inwestycji o powierzchni przekraczaj¹cej 80
m2 powierzchni u¿ytkowej nale¿y przyj¹æ wskaŸniki jedynie dla powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2.
d) szczegó³owe zasady obs³ugi parkingowej okreœlono w pkt. 7.4. b) kart poszczególnych terenów w §
14 ust. 2. niniejszej uchwa³y;
e) miejsca parkingowe i gara¿e, o których mowa w
ustêpach poprzednich, nale¿y rozmieszczaæ w obrêbie dzia³ki budowlanej wyró¿nionej dla budynków obs³ugiwanych;
f) nie s¹ miejscami parkingowymi w rozumieniu przepisów niniejszego paragrafu miejskie miejsca parkingowe w pasach drogowych ulic publicznych.
§ 11
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê – z sieci miejskiej;
2) odprowadzenie œcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej;
3) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji
deszczowej lub powierzchniowo;
4) elektrycznoœæ – z sieci energetycznej;
5) zaopatrzenie w gaz –z sieci gazowej;
6) zaopatrzenie w ciep³o – z miejskiej sieci ciep³owniczej
lub z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych Ÿróde³ ciep³a; wyklucza siê ogrzewanie na paliwo sta³e; dopuszcza siê dogrzewanie poprzez
kominki opalane drewnem;
7) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
§ 12
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
poszczególnych terenów po³o¿onych na obszarze planu, okreœlono w pkt. 5.3. kart poszczególnych terenów w
§ 14 ust. 2 niniejszej uchwa³y.
§ 13
Stawki procentowe dla poszczególnych terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu, na podstawie
których ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4.
Ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okreœlono w pkt. 5.5. kart poszczególnych terenów w § 14 ust. 2 niniejszej uchwa³y.
§ 14
1. Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w planie:
1) forma zabudowy:
a) pierzejowa, utworzona przez budynki wolno stoj¹ce lub po³¹czone na wspólnej granicy s¹siednich
posesji, usytuowane wzd³u¿ frontowej linii zabudowy, tworz¹ce zwart¹ zabudowê wzd³u¿ ulic;
2) konserwacja – zachowanie formy obiektu z mo¿liwoœci¹ wymiany elementów zu¿ytych, podniesienia standardu wyposa¿enia i zmiany uk³adu
wnêtrz o ile nie jest on przedmiotem ochrony;
3) linie zabudowy – okreœlone planem nie dotycz¹
schodów, a tak¿e okapów i gzymsów wysuniêtych
nie wiêcej ni¿ 0,5 m, balkonów i wykuszy wysuniêtych nie wiêcej ni¿ 1 m oraz werand wysuniêtych
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nie wiêcej ni¿ 3 m i nie przekraczaj¹cych 40% szerokoœci elewacji frontowej lub nie przekraczaj¹cych 50% szerokoœci elewacji frontowej wê¿szej
ni¿ 10 m;
4) posesja – dzia³ka ewidencyjna lub zbiór dzia³ek
ewidencyjnych po³o¿onych w granicach historycznego podzia³u objêtego ochron¹ konserwatorsk¹,
którym przypisany jest budynek z numerem adresowym lub w granicach terenu wyznaczonego dla
lokalizacji zabudowy wed³ug zasad zawartych w
niniejszej uchwale;
5) powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ 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;
6) powierzchnia zabudowy (teren przeznaczony pod
zabudowê) wyznaczona przez rzut pionowy zewnêtrznych najdalej wysuniêtych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu (na danej dzia³ce
budowlanej, posesji) okreœlona jest wielkoœci¹ wyra¿on¹ w metrach kwadratowych b¹dŸ stosunkiem, wyra¿onym w procentach powierzchni
zabudowy do powierzchni dzia³ki budowlanej;
do powierzchni zabudowy nie wlicza siê powierzchni obiektów budowlanych ani ich czêœci nie wystaj¹cych ponad powierzchniê terenu istniej¹cego,
powierzchni elementów drugorzêdnych, np. schodów zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych, daszków,
markiz, wystêpów dachowych, oœwietlenia zewnêtrznego;
7) przedogródek – czêœæ dzia³ki budowlanej po³o¿onej miêdzy elewacj¹ frontow¹ budynku i ulic¹ przy
której zlokalizowany jest budynek;
8) rekompozycja – zmiana formy zespo³u lub budynku (kompozycji elewacji i/lub detalu, materia³ów,
formy dachu) z dostosowaniem do ustaleñ zawartych w planie;
9) restauracja – przywrócenie uszkodzonemu obiektowi dawnych form, jego wartoœci i pe³nych walorów u¿ytkowych, na podstawie najdok³adniejszych
materia³ów inwentaryzacyjnych i ocala³ych fragmentów;
10) restytucja œrodowiska przyrodniczego – przywracanie œrodowiska do stanu naturalnego, w jakim
by siê znajdowa³o gdyby nie nast¹pi³o oddzia³ywanie antropogeniczne;
11) rewaloryzacja œrodowiska przyrodniczego – zwiêkszanie zasobowo–funkcjonalnej wartoœci œrodowiska, w tym zmiana u¿ytkowania terenów
wykorzystywanych niezgodnie z predyspozycjami przyrodniczymi;
12) stawka procentowa – podstawa do naliczenia jednorazowej op³aty wnoszonej na rzecz gminy, okreœlona w stosunku procentowym do wzrostu
wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem
planu, na zasadach okreœlonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13) tereny do zagospodarowania zieleni¹ – ze wzglêdów
krajobrazowych i w celu wzmocnienia osnowy eko-
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logicznej obszaru uzdrowiska (przedogródki, enklawy zieleni œródmiejskiej, dope³nienia g³ównych
ci¹gów zieleni chronionej), zlokalizowane w obrêbie
terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugow¹, na których dopuszcza siê sytuowanie urz¹dzeñ technicznych niezbêdnych do
realizacji funkcji podstawowej, ma³ej architektury
oraz innych form zagospodarowania ustalonych w
punkcie 5.1. lit. g) kart poszczególnych terenów;
14) uk³ad po³aci dachowych
a) kalenicowy – g³ówna kalenica dachu równoleg³a
do osi ulicy przy której stoi budynek;
b) szczytowy – g³ówna kalenica dachu prostopad³a
do osi ulicy przy której stoi budynek.
15) us³ugi o charakterze reprezentacyjnym – zwi¹zane ze specyfik¹ dzia³alnoœci przystosowanej do
reprezentowania urzêdów, instytucji i stowarzyszeñ, przedstawicielstw rz¹dowych i samorz¹dowych, jak równie¿ us³ugi z zakresu kultury (galerie,
biblioteki i inne obiekty zwi¹zane z popularyzacj¹
kultury i sztuki) wymagaj¹ce nieprzeciêtnego standardu otoczenia i wyposa¿enia budynku, charakterystycznego dla rezydencji;
16) wymagania parkingowe – to wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, któr¹ nale¿y zapewniæ na terenie dzia³ki budowlanej stanowi¹cej
przedmiot inwestycji lub w pobli¿u – na terenie,
do którego inwestor ma tytu³ prawny;
17) wysokoœæ zabudowy (budynku) podana w karcie
terenu s³u¿y do okreœlenia dopuszczalnego pionowego gabarytu projektowanych budynków:
a) wysokoœæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu uœrednionej w granicach rzutu budynku do
kalenicy, punktu zbiegu po³aci dachowych i do
górnej krawêdzi elewacji (nie dotyczy kominów
i akcentów architektonicznych);
b) wysokoœæ wyra¿ona w liczbie kondygnacji to
dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych
projektowanych budynków, przy czym przez
poddasze u¿ytkow-e rozumie siê kondygnacjê
w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
18) zabudowa tradycyjnie towarzysz¹ca rezydencjom
– budynki zlokalizowane na historycznej posesji,
na której zlokalizowany jest budynek rezydencjonalny, wspomagaj¹ce jego funkcjonowanie (dom
ogrodnika, mieszkania dla s³u¿by, letnia kuchnia,
budynki gara¿owe i gospodarcze);
19) znaki reklamowe:
a) reklama – znak sta³y wolno stoj¹cy lub lokalizowany na obiektach budowlanych, dla którego ustala siê:
— formê: plakat, nieoœwietlona plansza, napis na
markizie, oœwietlona plansza lub kaseton, ekran
reklamowy (bilboard, banner, transparent);
— treœæ – informacja szersza ni¿ nazwa lokalu
us³ugowego, nie zwi¹zana z jego siedzib¹
(np. zawieraj¹ca asortyment us³ug lub towarów i slogan reklamowy).
b) szyld – znak zawieraj¹cy wy³¹cznie logo firmowe
oraz informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci lub dacie za³o¿enia firmy.
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2. Karty terenów:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE (C–1/10)
1. Numer terenu: 01
2. Powierzchnia: 0,19 ha
3. Przeznaczenie terenu:
Usk – Zabudowa us³ugowa sakralna i koœcielna
Tereny us³ug sakralnych (kultu religijnego) i koœcielnych (biuro parafialne, plebania itd.) z dopuszczeniem mieszkañ jako uzupe³nienie przeznaczenia
podstawowego.
4. Istniej¹ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem – istniej¹ca zabudowa.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy – do 50%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 40%, z zaleceniem zwiêkszenia do 55%;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – wzd³u¿ kolei,
w odleg³oœci 10 m od granicy terenów kolejowych oraz 20 m od osi zewnêtrznego toru kolejowego; wzd³u¿ elewacji frontowej istniej¹cego
budynku; o odleg³oœci 10 m od terenu 09.ZPk;
d) linie zabudowy œciœle okreœlone – w linii elewacji frontowej budynku nr 21;
e) forma zabudowy podstawowej – pierzejowa;
f) ma³a architektura wg ustaleñ zawartych w § 7
ust. 4. niniejszej uchwa³y oraz:
— ogrodzenia – od strony ul. Obroñców Westerplatte dopuszcza siê jedynie a¿urowe, metalowe, o wysokoœci dostosowanej do ogrodzeñ
o wartoœciach historycznych zlokalizowanych
w s¹siedztwie, w uzgodnieniu z w³aœciwym
konserwatorem zabytków;
— dopuszcza siê ogrodzenia pe³ne o wysokoœci do 2 m od strony terenów kolejowych;
g) inne:
— sytuowanie i posadowienie budynków – wg
ustaleñ zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej
uchwa³y;
— teren potencjalnie zagro¿ony osuwaniem siê
mas ziemi wyznaczony na rysunku planu –
zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj¹cych osuwanie siê skarpy martwego klifu; wszelkie prace inwestycyjne poprzedziæ
szczegó³owym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z
uwzglêdnieniem statecznoœci skarpy – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami; w przypadku koniecznoœci zabezpieczenia stabilnoœci
skarpy – Klifu Sopockiego, w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ sposób jej zabezpieczenia.
5.2. Zasady ³¹czenia i podzia³u dzia³ek ewidencyjnych
– wg ustaleñ zawartych w § 9 niniejszej uchwa³y.
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5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu – nie dopuszcza siê.
5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
a) zakazuje siê lokalizowania gara¿y wolno stoj¹cych lub po³¹czonych oraz zabudowy gospodarczej;
b) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
5.5. Stawka procentowa – 0%.
6. Zasady ochrony œrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
a) przedmiot ochrony:
— struktura przestrzenna obszaru planu wed³ug
§ 5 niniejszej uchwa³y;
— historyczna zabudowa – brak;
b) zasady ochrony wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y,
a tak¿e dla:
— struktury przestrzennej:
— zachowanie historycznej parcelacji;
— zagospodarowanie zieleni¹ terenu pomiêdzy elewacj¹ frontow¹ a ulic¹ Obroñców
Westerplatte;
— historycznej zabudowy – nie ustala siê;
c) zasady ochrony innych elementów struktury
przestrzennej – nie ustala siê.
6.2. Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego:
a) obiekty i tereny chronione – nie ustala siê;
b) zasady ochrony – nie ustala siê.
6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej
uchwa³y oraz:
a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie i ekspozycjê walorów zabytkowych terenu i
obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹ z
dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, a
tak¿e ze statutem uzdrowiska Sopot;
c) sposoby zagospodarowania terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obszaru kolejowego okreœlaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy Ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym oraz
Rozporz¹dzenie do tej ustawy z dnia 5 maja
1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r.
7. Zasady kszta³towania i organizacji przestrzeni zabudowanej:
7.1. Zasady kszta³towania zabudowy:
a) wysokoœæ zabudowy:
— iloœæ kondygnacji nadziemnych – do 4;

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Poz. 1372
— do górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej – nie
mniej ni¿ 11 m;
— do kalenicy – nie wiêcej ni¿ 16 m;
b) proporcje wymiarów rzutu: od 1:1 do 1:2;
c) geometria dachu:
— k¹t nachylenia – od 30 O do 50O;
— uk³ad po³aci dachowych – nie ustala siê;
d) szerokoœæ elewacji frontowej – nie mniej ni¿
50% szerokoœci posesji;
e) przekszta³cenia istniej¹cej zabudowy:
— uznaje siê istniej¹c¹ zabudowê, w tym zabudowê o parametrach przekraczaj¹cych ustalone powy¿ej regulacje jako zgodn¹ z planem;
— ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy w punkcie 7.1.a)–d) dotycz¹ równie¿
przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy istniej¹cej zabudowy;
f) inne – nawi¹zanie form¹ zabudowy do charakteru zabudowy historycznej wystêpuj¹cej na obszarze planu.
Zasady kszta³towania przestrzeni publicznych
zgodnie z § 6 ustêp 1. niniejszej uchwa³y oraz:
a) dopuszcza siê lokalizacjê znaków reklamowych
na budynkach na czêœci elewacji w parterach
budynków,
— wysokoœæ górnej krawêdzi znaku reklamowego nie mo¿e przekroczyæ 5,0 m nad poziom terenu znajduj¹cego siê bezpoœrednio
poni¿ej szyldu;
— dolna krawêdŸ konstrukcji znaku reklamowego nie mo¿e znajdowaæ siê na wysokoœci
mniejszej ni¿ 3,0 m nad poziomem terenu
bezpoœrednio pod nim;
— dopuszczalna powierzchnia pojedynczego
szyldu i szyldu stanowi¹cego modularn¹ wielokrotnoœæ nie wiêksza ni¿ 0,1 m 2;
— dopuszczalna powierzchnia zgrupowanych
szyldów nie wiêksza ni¿ 0,6 m 2;
— dopuszczalna powierzchnia reklamy nie wiêksza ni¿ 3,0 m2.
Ustalenia dotycz¹ce obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji:
a) planowane dzia³ania – nie ustala siê;
b) oczekiwane rezultaty – nie ustala siê.
Zasady kszta³towania komunikacji i jej zaplecza:
a) dostêpnoœæ drogowa – od ul. Obroñców Westerplatte;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie wed³ug § 10 ust 4)
niniejszej uchwa³y oraz:
— dopuszcza siê lokalizowanie miejsc postojowych wzd³u¿ zachodniej granicy terenu,
wzd³u¿ torów kolejowych;
— zakazuje siê lokalizacji miejsc postojowych
na terenie po³o¿onym pomiêdzy wschodni¹
granic¹ terenu, wzd³u¿ ul. Obroñców Westerplatte a elewacj¹ frontow¹ budynku.
Zasady technicznej obs³ugi terenu i kszta³towania
infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodê – z sieci miejskiej;
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b) odprowadzenie œcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej;
d) elektrycznoœæ – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciep³o – z miejskiej sieci ciep³owniczej lub z indywidualnych nieemisyjnych
lub niskoemisyjnych Ÿróde³ ciep³a; wyklucza siê
ogrzewanie na paliwo sta³e; dopuszcza siê dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem;
g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
8. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami planu
– zaleca siê rekompozycjê budynku przy ul. Obroñców Westerplatte 21.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE (C–1/10)
1. Numer terenu: 02
2. Powierzchnia: 0,92 ha
3. Przeznaczenie terenu:
M – Zabudowa mieszkaniowa
Tereny zabudowy mieszkaniowej, na których dopuszcza siê:
— wiêcej ni¿ dwa lokale mieszkalne w budynku,
— us³ugi w parterach budynków oraz w lokalach powy¿ej parteru zajmuj¹cych powierzchniê u¿ytkow¹
nie wiêksz¹ ni¿ 80 m2, z wykluczeniem us³ug handlu spo¿ywczego i hurtowni, us³ug w zakresie obs³ugi samochodów oraz us³ug nie odpowiadaj¹cych
wymaganym warunkom wystêpuj¹cym na obszarze ochrony uzdrowiskowej i konserwatorskiej,
— us³ugi pensjonatowe w ca³ym budynku,
Dopuszczone us³ugi nie mog¹ zak³ócaæ funkcji mieszkaniowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 2 ust.
5. niniejszej uchwa³y.
4. Istniej¹ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem – istniej¹ca zabudowa z wykluczeniem obiektów substandardowych
wskazanych do usuniêcia.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy:
— przy ul. Obroñców Westerplatte 23, 31, 33 –
do 40%;
— przy ul. Obroñców Westerplatte 25, 27, 29,
29a, 37 – do 25%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 55%;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne:
— wzd³u¿ kolei, w odleg³oœci 10 m od granicy
terenów kolejowych oraz 20 m od osi zewnêtrznego toru kolejowego;
— w linii elewacji frontowych budynków chronionych oraz jak na rysunku planu;
d) linie zabudowy œciœle okreœlone – nie ustala siê;
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e) forma zabudowy podstawowej – pierzejowa;
f) ma³a architektura wg ustaleñ zawartych w § 7
ust. 4. niniejszej uchwa³y oraz:
— ogrodzenia – od strony ulicy Obroñców Westerplatte dopuszcza siê jedynie a¿urowe,
metalowe, o wysokoœci dostosowanej do
ogrodzeñ o wartoœciach historycznych zlokalizowanych w s¹siedztwie, w uzgodnieniu
z w³aœciwym konserwatorem zabytków; dopuszcza siê ogrodzenia pe³ne o wysokoœci
do 2 m od strony terenów kolejowych;
g) inne:
— sytuowanie i posadowienie budynków – wg
ustaleñ zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej
uchwa³y;
— dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy na granicy dzia³ki na posesjach przy ul. Obroñców
Westerplatte 31 oraz 33.
5.2. Zasady ³¹czenia i podzia³u dzia³ek ewidencyjnych
– wg ustaleñ zawartych w § 9 niniejszej uchwa³y
oraz:
a) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ki 43/1 z grup¹ dzia³ek o numerach od 43/6 do 43/25.
5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu – nie dopuszcza siê.
5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
a) zakazuje siê lokalizowania gara¿y wolno stoj¹cych lub po³¹czonych oraz zabudowy gospodarczej;
b) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
5.5. Stawka procentowa – 0%.
6. Zasady ochrony œrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
a) przedmiot ochrony:
— struktura przestrzenna obszaru planu wed³ug
§ 5 niniejszej uchwa³y, a tak¿e wielkoœæ posesji odzwierciedlaj¹ca reprezentacyjny charakter dzielnicy;
— historyczna zabudowa: przy ul. Obroñców
Westerplatte 25, 29, 31, 33, 37 (cechy stylowe: kszta³t bry³y, forma i detal elewacji, rodzaj pokrycia dachowego, forma stolarki,
balustrady balkonów, zabytkowe wyposa¿enie wnêtrz);
b) zasady ochrony wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y,
a tak¿e dla:
— struktury przestrzennej:
— konserwacja i restauracja istniej¹cej substancji;
— zachowanie historycznej parcelacji;
— rekompozycja budynków przy ul. Obroñców Westerplatte 23, 27, 29a;
— zaleca siê usuniêcie substandardowej zabudowy gara¿owej w obrêbie posesji przy
ul. Obroñców Westerplatte 23;
— historycznej zabudowy:
— nie dopuszcza siê montowania urz¹dzeñ i
prowadzenia instalacji, które powodowa-
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³yby zmiany w eksponowanych elewacjach
budynków za wyj¹tkiem urz¹dzeñ dla osób
niepe³nosprawnych;
— dopuszcza siê wymianê stolarki okiennej
z zachowaniem materia³u, kolorystyki, profili i podzia³ów oraz z mo¿liwoœci¹ zmiany
konstrukcji okna;
— ujednolicenie kolorystyczne elewacji budynku przy ul. Obroñców Westerplatte 25;
— dostosowanie kolorystyki balkonów do elewacji;
c) zasady ochrony innych elementów struktury
przestrzennej – konserwacja ogrodzenia posesji przy ul. Obroñców Westerplatte 25.
6.2. Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego:
a) obiekty i tereny chronione:
— przedogródki (tereny do zagospodarowania
zieleni¹) – zgodnie z rysunkiem planu;
— ogrody wokó³ budynków;
— bo¿odrzew gruczo³kowaty – drzewo postulowane do wpisu do rejestru pomników przyrody – oznaczony symbolem i numerem 3 na
rysunku planu;
b) zasady ochrony – utrzymanie i uzupe³nianie
drzewostanu, wprowadzenie biogrup krzewów
i trawników.
6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej
uchwa³y oraz:
a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie i ekspozycjê walorów zabytkowych terenu i
obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹ z
dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
a tak¿e ze statutem uzdrowiska Sopot;
c) sposoby zagospodarowania terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obszaru kolejowego okreœlaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy Ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym oraz
Rozporz¹dzenie do tej ustawy z dnia 5 maja
1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r.
7. Zasady kszta³towania i organizacji przestrzeni zabudowanej:
7.1. Zasady kszta³towania zabudowy:
a) wysokoœæ zabudowy:
— iloœæ kondygnacji nadziemnych – od 2 do 3;
— do górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej – nie
mniej ni¿ 6 m, nie wiêcej ni¿ 10 m;
— do kalenicy – do 14 m;
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b) proporcje wymiarów rzutu: od 1:1 do 1:1,8 (zbli¿one do proporcji rzutów budynków historycznych zlokalizowanych na terenie);
c) geometria dachu:
— k¹t nachylenia – do 10 O do 60O;
— uk³ad po³aci dachowych – nie ustala siê;
d) szerokoœæ elewacji frontowej – nie mniej ni¿
40% szerokoœci posesji;
e) przekszta³cenia istniej¹cej zabudowy:
— uznaje siê istniej¹c¹ zabudowê, w tym zabudowê o parametrach przekraczaj¹cych ustalone powy¿ej regulacje jako zgodn¹ z planem;
— ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy w punkcie 7.1.a)–d) dotycz¹ równie¿
przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy istniej¹cej zabudowy, z wy³¹czeniem zabudowy chronionej, wymienionej w punkcie 6.1.
lub oznaczonej na rysunku planu;
f) inne: nawi¹zanie form¹ nowej i przekszta³canej
zabudowy do charakteru zabudowy historycznej.
7.2. Zasady kszta³towania przestrzeni publicznych
zgodnie z § 6 ustêp 1. niniejszej uchwa³y oraz:
a) dopuszcza siê lokalizacjê szyldów na czêœci
elewacji w parterach budynków;
— wysokoœæ górnej krawêdzi szyldu nie mo¿e
przekroczyæ 3,0 m nad poziom terenu znajduj¹cego siê bezpoœrednio poni¿ej szyldu;
— zewnêtrzna krawêdŸ konstrukcji szyldu usytuowanego prostopadle do elewacji nie mo¿e
siêgaæ dalej ni¿ na odleg³oœæ 1,5 m od lica
œciany budynku;
— dolna krawêdŸ konstrukcji szyldu usytuowanego prostopadle do elewacji nie mo¿e znajdowaæ siê na wysokoœci mniejszej ni¿ 2,4 m
nad poziomem terenu bezpoœrednio pod nim;
— dopuszczalna powierzchnia pojedynczego
szyldu i szyldu stanowi¹cego modularn¹ wielokrotnoœæ nie wiêksza ni¿ 0,1 m 2;
— dopuszczalna powierzchnia zgrupowanych
szyldów nie wiêksza ni¿ 0,4 m 2;
b) dopuszcza siê lokalizacjê szyldów na ogrodzeniu w bezpoœrednim s¹siedztwie bramy wejœciowej na posesjê.
7.3. Ustalenia dotycz¹ce obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji:
a) planowane dzia³ania:
— podniesienie standardu estetycznego i u¿ytkowego przestrzeni zabytkowej;
— restauracja obiektów zabytkowych;
b) oczekiwane rezultaty:
— rewaloryzacja przestrzeni chronionej;
— dostosowanie zabudowy i zagospodarowania do standardów uzdrowiska;
— podniesienie atrakcyjnoœci terenu dla mieszkañców i turystów;
— zwiêkszenie powierzchni u¿ytkowej.
7.4. Zasady kszta³towania komunikacji i jej zaplecza:
a) dostêpnoœæ drogowa – od ul. Obroñców Westerplatte;
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b) wymagania parkingowe – zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie wed³ug § 10 ust 4)
niniejszej uchwa³y oraz:
— dopuszcza siê lokalizowanie miejsc postojowych wzd³u¿ zachodniej granicy terenu,
wzd³u¿ torów kolejowych;
— zakazuje siê lokalizacji miejsc postojowych
pomiêdzy wschodni¹ granic¹ terenu, wzd³u¿
ul. Obroñców Westerplatte, a elewacjami frontowymi budynków.
7.5. Zasady technicznej obs³ugi terenu i kszta³towania
infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodê – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie œcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej;
d) elektrycznoœæ – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciep³o – z miejskiej sieci ciep³owniczej lub z indywidualnych nieemisyjnych
lub niskoemisyjnych Ÿróde³ ciep³a; wyklucza siê
ogrzewanie na paliwo sta³e; dopuszcza siê dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem;
g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
8. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) zaleca siê ujednolicenie kolorystyczne elewacji budynku przy ul. Obroñców Westerplatte 27;
b) zaleca siê rekompozycjê budynków przy ul.
Obroñców Westerplatte 23, 27, 29a;
c) zaleca siê przywracanie pierwotnego uk³adu
mieszkañ w zabudowie zabytkowej;
d) zaleca siê usuniêcie substandardowej zabudowy gara¿owej i gospodarczej oraz wskazanej
na rysunku planu;
e) postuluje siê wpis do rejestru pomników przyrody bo¿odrzewa gruczo³kowatego (obw. 2,90
m, wys.22 m) oznaczonego na rysunku planu
symbolem i numerem 3 zlokalizowanym na posesji przy ul. Ob. Westerplatte 33.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE (C–1/10)
1. Numer terenu: 03
2. Powierzchnia: 0,10 ha
3. Przeznaczenie terenu:
U – Zabudowa us³ugowa
Tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem lokalizacji mieszkañ jako uzupe³nienie przeznaczenia
podstawowego, lecz nie wiêcej ni¿ na jednej kondygnacji budynku powy¿ej parteru. Wyklucza siê lokalizacjê zak³adów obs³ugi samochodów i stacji paliw
oraz us³ug nie odpowiadaj¹cych wymaganym warunkom wystêpuj¹cym na obszarze ochrony uzdrowiskowej i konserwatorskiej.
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4. Istniej¹ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem – istniej¹ca zabudowa.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy – do 20%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50%, z zaleceniem zwiêkszenia do 55%;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – wzd³u¿ kolei,
w odleg³oœci 10 m od granicy terenów kolejowych oraz 20 m od osi zewnêtrznego toru kolejowego;
d) linie zabudowy œciœle okreœlone – nie ustala siê;
e) forma zabudowy podstawowej – wolno stoj¹ca,
nawi¹zuj¹ca do form zabudowy na posesjach
przy ul. Obroñców Westerplatte 36 i 38a;
f) ma³a architektura wg ustaleñ zawartych w § 7
ust. 4. niniejszej uchwa³y oraz:
— ogrodzenia – od strony ulicy Obroñców Westerplatte dopuszcza siê jedynie a¿urowe,
metalowe, o wysokoœci dostosowanej do
ogrodzeñ o wartoœciach historycznych zlokalizowanych w s¹siedztwie, w uzgodnieniu
z w³aœciwym konserwatorem zabytków; dopuszcza siê ogrodzenia pe³ne o wysokoœci
do 2 m od strony terenów kolejowych;
g) inne – sytuowanie i posadowienie budynków – wg
ustaleñ zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej uchwa³y.
5.2. Zasady ³¹czenia i podzia³u dzia³ek ewidencyjnych
– wg ustaleñ zawartych w § 9 niniejszej uchwa³y.
5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu – nie dopuszcza siê.
5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
a) zakazuje siê lokalizowania gara¿y wolno stoj¹cych lub po³¹czonych oraz zabudowy gospodarczej;
b) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
5.5. Stawka procentowa – 30%.
6. Zasady ochrony œrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
a) przedmiot ochrony:
— struktura przestrzenna obszaru planu wed³ug
§ 5 niniejszej uchwa³y;
— historyczna zabudowa – brak;
b) zasady ochrony wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y,
a tak¿e dla:
— struktury przestrzennej – zachowanie historycznej parcelacji;
— historycznej zabudowy – nie ustala siê;
c) zasady ochrony innych elementów struktury
przestrzennej: nie ustala siê.
6.2. Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego:
a) obiekty i tereny chronione – nie ustala siê;
b) zasady ochrony – nie ustala siê.
6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej
uchwa³y oraz:
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a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie i ekspozycjê walorów zabytkowych terenu
i obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹
z dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
a tak¿e ze statutem uzdrowiska Sopot;
c) sposoby zagospodarowania terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obszaru kolejowego okreœlaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy Ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym oraz
Rozporz¹dzenie do tej ustawy z dnia 5 maja
1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r.
7. Zasady kszta³towania i organizacji przestrzeni zabudowanej:
7.1. Zasady kszta³towania zabudowy:
a) wysokoœæ zabudowy:
— iloœæ kondygnacji nadziemnych – 2;
— do górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej – nie
wiêcej ni¿ 7,0 m;
— do kalenicy – nie wiêcej ni¿ 9,0 m;
b) proporcje wymiarów rzutu: od 1:1,5 do 1:2 (zbli¿one do proporcji rzutów budynków zlokalizowanych na terenie);
c) geometria dachu:
— k¹t nachylenia – do 10 O do 20O;
— uk³ad po³aci dachowych – nie ustala siê;
d) szerokoœæ elewacji frontowej – nie wiêcej ni¿
18 m;
e) przekszta³cenia istniej¹cej zabudowy – ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy
w punkcie 7.1.a)–d) dotycz¹ równie¿ przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy istniej¹cej zabudowy;
f) inne – nawi¹zanie form¹ nowej zabudowy do
charakteru zabudowy historycznej na obszarze
planu.
7.2. Zasady kszta³towania przestrzeni publicznych
zgodnie z § 6 ustêp 1. niniejszej uchwa³y oraz:
a) dopuszcza siê lokalizacjê znaków reklamowych
na czêœci elewacji w parterach budynków;
— wysokoœæ górnej krawêdzi znaku reklamowego nie mo¿e przekroczyæ 3,0 m nad poziom terenu znajduj¹cego siê bezpoœrednio
poni¿ej szyldu;
— zewnêtrzna krawêdŸ konstrukcji znaku reklamowego usytuowanego prostopadle do elewacji nie mo¿e siêgaæ dalej ni¿ na odleg³oœæ
1,5 m od lica œciany budynku;
— dolna krawêdŸ konstrukcji znaku reklamowego usytuowanego prostopadle do elewacji
nie mo¿e znajdowaæ siê na wysokoœci mniejszej ni¿ 2,4 m nad poziomem terenu bezpoœrednio pod nim;
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— dopuszczalna powierzchnia pojedynczego
szyldu i szyldu stanowi¹cego modularn¹ wielokrotnoœæ nie wiêksza ni¿ 0,1 m 2;
— dopuszczalna powierzchnia zgrupowanych
szyldów nie wiêksza ni¿ 0,4 m 2;
— powierzchnia reklamy nie wiêksza ni¿ 2,0 m2.
7.3. Ustalenia dotycz¹ce obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji:
a) planowane dzia³ania – podniesienie standardu
estetycznego i u¿ytkowego przestrzeni zabytkowej;
b) oczekiwane rezultaty:
— rewaloryzacja przestrzeni chronionej;
— dostosowanie zabudowy i zagospodarowania do standardów uzdrowiska;
— podniesienie atrakcyjnoœci terenu dla mieszkañców i turystów;
— zwiêkszenie powierzchni u¿ytkowej.
7.4. Zasady kszta³towania komunikacji i jej zaplecza:
a) dostêpnoœæ drogowa – od ul. Obroñców Westerplatte;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie wed³ug § 10 ust 4)
niniejszej uchwa³y oraz:
— zakazuje siê lokalizacji miejsc postojowych
na koronie skarpy;
— dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych
wzd³u¿ granicy zachodniej terenu.
7.5. Zasady technicznej obs³ugi terenu i kszta³towania
infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodê – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie œcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej;
d) elektrycznoœæ – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciep³o – z miejskiej sieci ciep³owniczej lub z indywidualnych nieemisyjnych
lub niskoemisyjnych Ÿróde³ ciep³a; wyklucza siê
ogrzewanie na paliwo sta³e; dopuszcza siê dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem;
g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
8. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami
planu – nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE (C–1/10)
1. Numer terenu: 04
2. Powierzchnia: 0,009 ha
3. Przeznaczenie terenu:
ZPk – Zieleñ na skarpach.
Tereny zieleni, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia skarp Klifu Sopockiego.
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4. Istniej¹ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem – nie ustala siê.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy:
— zakaz zabudowy;
— dopuszcza siê umocnienie klifu w postaci murów oporowych oraz urz¹dzenie przejœcia pieszego (schody na przed³u¿eniu dochodz¹cych
ulic i ci¹gów pieszych)
b) ma³a architektura:
— oœwietlenie – nie dopuszcza siê;
— œmietniki – nie dopuszcza siê;
c) inne – zakaz lokalizacji znaków reklamowych;
5.2. Zasady ³¹czenia i podzia³u dzia³ek ewidencyjnych
– wg ustaleñ zawartych w § 9 niniejszej uchwa³y.
5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu – nie dopuszcza siê.
5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
a) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;
5.5. Stawka procentowa – 0%.
6. Zasady ochrony œrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
a) przedmiot ochrony – struktura przestrzenna obszaru planu dla strefy konserwacji urbanistycznej wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y;
b) zasady ochrony – wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y;
c) zasady ochrony innych elementów struktury
przestrzennej – nie ustala siê.
6.2. Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego:
a) obiekty i tereny chronione – ukszta³towanie terenu, zadrzewienia i runo z chronionymi gatunkami roœlin;
b) zasady ochrony:
— zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj¹cych osuwanie siê klifu;
— utrzymanie i uzupe³nianie istniej¹cej roœlinnoœci po³¹czona z restytucj¹ jej sk³adu gatunkowego;
— zakaz zmiany warunków siedliskowych;
— zakaz wprowadzania gatunków obcych siedliskowo;
— wy³¹czenie klifu z jakichkolwiek form penetracji przez ludzi poza zagospodarowanymi
przejœciami (schody).
6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej
uchwa³y oraz:
a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie i ekspozycjê walorów zabytkowych terenu
i obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
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b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹
z dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
a tak¿e ze statutem uzdrowiska Sopot;
c) sposoby zagospodarowania terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obszaru kolejowego okreœlaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy Ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym oraz
Rozporz¹dzenie do tej ustawy z dnia 5 maja
1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r.
7. Zasady technicznej obs³ugi terenu i kszta³towania
infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê;
b) odprowadzenie œcieków komunalnych – nie
ustala siê;
c) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo;
d) elektrycznoœæ – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê;
g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
8. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami planu
– nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE (C–1/10)
1. Numer terenu: 05
2. Powierzchnia: 0,08 ha
3. Przeznaczenie terenu:
MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza siê wydzielenie nie wiêcej ni¿ dwóch lokali
mieszkalnych w budynku.
4. Istniej¹ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem – istniej¹ca zabudowa.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy – do 30%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50%, z zaleceniem zwiêkszenia do 55%;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – wzd³u¿ linii
elewacji frontowych budynków przy ul. Obroñców Westerplatte 36a i 38; w odleg³oœci 10 m
od terenu 06.ZPk
d) linie zabudowy œciœle okreœlone – nie ustala siê;
e) forma zabudowy podstawowej – wolno stoj¹ca;
f) ma³a architektura wg ustaleñ zawartych w § 7
ust. 4. niniejszej uchwa³y oraz:
— ogrodzenia – nie ustala siê;
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g) inne:
— sytuowanie i posadowienie budynków – wg
ustaleñ zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej
uchwa³y;
— teren potencjalnie zagro¿ony osuwaniem siê
mas ziemi wyznaczony na rysunku planu – zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj¹cych osuwanie siê skarpy martwego klifu;
wszelkie prace inwestycyjne poprzedziæ szczegó³owym rozpoznaniem budowy geologicznej
i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzglêdnieniem statecznoœci skarpy – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami; w przypadku koniecznoœci zabezpieczenia stabilnoœci skarpy – Klifu Sopockiego, w projekcie budowlanym nale¿y
przewidzieæ sposób jej zabezpieczenia.
5.2. Zasady ³¹czenia i podzia³u dzia³ek ewidencyjnych
– wg ustaleñ zawartych w § 9 niniejszej uchwa³y.
5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu – nie dopuszcza siê.
5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
a) zakazuje siê lokalizowania gara¿y wolno stoj¹cych lub po³¹czonych oraz zabudowy gospodarczej;
b) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
5.5. Stawka procentowa – 0%.
6. Zasady ochrony œrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
a) przedmiot ochrony:
— struktura przestrzenna obszaru planu wed³ug
§ 5 niniejszej uchwa³y,
— historyczna zabudowa – brak;
b) zasady ochrony wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y,
a tak¿e dla:
— struktury przestrzennej – zachowanie historycznej parcelacji;
— historycznej zabudowy – nie ustala siê;
c) zasady ochrony innych elementów struktury
przestrzennej – nie ustala siê.
6.2. Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego:
a) obiekty i tereny chronione – nie ustala siê;
b) zasady ochrony – nie ustala siê.
6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej
uchwa³y oraz:
a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie i ekspozycjê walorów zabytkowych terenu
i obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹
z dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
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uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
a tak¿e ze statutem uzdrowiska Sopot.
7. Zasady kszta³towania i organizacji przestrzeni zabudowanej:
7.1. Zasady kszta³towania zabudowy:
a) wysokoœæ zabudowy:
— iloœæ kondygnacji nadziemnych – od 2 do 3;
— do górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej – nie
mniej ni¿ 6 m, nie wiêcej ni¿ 8 m;
— do kalenicy – nie wiêcej ni¿ 12 m;
b) proporcje wymiarów rzutu: od 1:1 do 1:1,5 (zbli¿one do proporcji rzutów budynków zlokalizowanych na terenie);
c) geometria dachu:
— k¹t nachylenia – do 30 O do 70O;
— uk³ad po³aci dachowych – nie ustala siê;
d) szerokoœæ elewacji frontowej – nie wiêcej ni¿
40% szerokoœci posesji;
e) przekszta³cenia istniej¹cej zabudowy:
— uznaje siê istniej¹c¹ zabudowê, w tym zabudowê o parametrach przekraczaj¹cych ustalone powy¿ej regulacje jako zgodn¹ z planem;
— ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy w punkcie 7.1.a)–d) dotycz¹ równie¿
przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy istniej¹cej zabudowy;
f) inne – nawi¹zanie form¹ nowej zabudowy do
charakteru zabudowy historycznej wystêpuj¹cej na obszarze planu.
7.2. Zasady kszta³towania przestrzeni publicznych
zgodnie z § 6 ustêp 1. niniejszej uchwa³y oraz:
a) dopuszcza siê lokalizacjê szyldów na czêœci
elewacji w parterach budynków;
— wysokoœæ górnej krawêdzi szyldu nie mo¿e
przekroczyæ 3,0 m nad poziom terenu znajduj¹cego siê bezpoœrednio poni¿ej szyldu;
— zewnêtrzna krawêdŸ konstrukcji szyldu usytuowanego prostopadle do elewacji nie mo¿e
siêgaæ dalej ni¿ na odleg³oœæ 1,5 m od lica
œciany budynku;
— dolna krawêdŸ konstrukcji szyldu usytuowanego prostopadle do elewacji nie mo¿e znajdowaæ siê na wysokoœci mniejszej ni¿ 2,4 m
nad poziomem terenu bezpoœrednio pod nim;
— dopuszczalna powierzchnia pojedynczego
szyldu i szyldu stanowi¹cego modularn¹ wielokrotnoœæ nie wiêksza ni¿ 0,1 m 2;
— dopuszczalna powierzchnia zgrupowanych
szyldów nie wiêksza ni¿ 0,2 m 2.
b) dopuszcza siê lokalizacjê szyldów na ogrodzeniu w bezpoœrednim s¹siedztwie bramy wejœciowej na posesjê.
7.3. Ustalenia dotycz¹ce obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji:
a) planowane dzia³ania – nie ustala siê;
b) oczekiwane rezultaty – nie ustala siê.
7.4. Zasady kszta³towania komunikacji i jej zaplecza:
a) dostêpnoœæ drogowa – od ul. Obroñców Westerplatte poprzez dzia³ki 68/14 i 68/15;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z przezna-
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czeniem ustalonym w planie wed³ug § 10 ust 4)
niniejszej uchwa³y oraz zakazuje siê lokalizacji
miejsc postojowych na koronie klifu.
7.5. Zasady technicznej obs³ugi terenu i kszta³towania
infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodê – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie œcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej;
d) elektrycznoœæ – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciep³o – z miejskiej sieci ciep³owniczej lub z indywidualnych nieemisyjnych
lub niskoemisyjnych Ÿróde³ ciep³a; wyklucza siê
ogrzewanie na paliwo sta³e; dopuszcza siê dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem;
g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
8. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami planu
– nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE (C–1/10)
1. Numer terenu: 06
2. Powierzchnia: 0,15 ha
3. Przeznaczenie terenu:
ZPk – Zieleñ na skarpach.
Tereny zieleni, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia skarp Klifu Sopockiego.
4. Istniej¹ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem – nie ustala siê.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy:
— zakaz zabudowy;
— dopuszcza siê umocnienie klifu w postaci murów oporowych oraz urz¹dzenie przejœcia pieszego (schody na przed³u¿eniu dochodz¹cych
ulic i ci¹gów pieszych)
b) ma³a architektura:
— przejœcia piesze – nie dopuszcza siê;
— oœwietlenie – nie dopuszcza siê;
— œmietniki – nie dopuszcza siê;
c) inne – zakaz lokalizacji znaków reklamowych;
5.2. Zasady ³¹czenia i podzia³u dzia³ek ewidencyjnych
– wg ustaleñ zawartych w § 9 niniejszej uchwa³y.
5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu – nie dopuszcza siê.
5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
a) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
5.5. Stawka procentowa – 0%.
6. Zasady ochrony œrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
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a) przedmiot ochrony – struktura przestrzenna obszaru planu dla strefy konserwacji urbanistycznej wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y;
b) zasady ochrony – wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y;
c) zasady ochrony innych elementów struktury
przestrzennej – nie ustala siê.
6.2. Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego:
a) obiekty i tereny chronione – ukszta³towanie terenu, zró¿nicowane wiekowo zadrzewienia i runo z chronionymi gatunkami roœlin;
b) zasady ochrony:
— zakaz prowadzenia prac powoduj¹cych osuwanie siê klifu;
— zakaz zmiany warunków siedliskowych;
— zakaz wprowadzania gatunków roœlin obcych
siedliskowo;
— wy³¹czenie klifu z jakichkolwiek form penetracji przez ludzi poza zagospodarowanymi
przejœciami (schody).
6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej
uchwa³y oraz:
a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie i ekspozycjê walorów zabytkowych terenu
i obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹
z dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
a tak¿e ze statutem uzdrowiska Sopot.
7. Zasady technicznej obs³ugi terenu i kszta³towania
infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê;
b) odprowadzenie œcieków komunalnych – nie
ustala siê;
c) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo;
d) elektrycznoœæ – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê;
g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
8. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami planu
– nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE (C–1/10)
1. Numer terenu: 07
2. Powierzchnia: 0,79 ha
3. Przeznaczenie terenu:
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M – Zabudowa mieszkaniowa
Tereny zabudowy mieszkaniowej, na których dopuszcza siê:
— wiêcej ni¿ dwa lokale mieszkalne w budynku,
— us³ugi w parterach budynków oraz w lokalach powy¿ej parteru zajmuj¹cych powierzchniê u¿ytkow¹
nie wiêksz¹ ni¿ 80 m2, z wykluczeniem us³ug handlu spo¿ywczego i hurtowni, us³ug w zakresie obs³ugi samochodów oraz us³ug nie odpowiadaj¹cych
wymaganym warunkom wystêpuj¹cym na obszarze ochrony uzdrowiskowej i konserwatorskiej,
— us³ugi pensjonatowe w ca³ym budynku,
Dopuszczone us³ugi nie mog¹ zak³ócaæ funkcji mieszkaniowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 2
ust. 5. niniejszej uchwa³y.
4. Istniej¹ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem – istniej¹ca zabudowa z wykluczeniem obiektów substandardowych
wskazanych do usuniêcia.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy:
— na posesjach przy ul. Winieckiego 23
i ul. Obroñców Westerplatte 36a – do 40%;
— na pozosta³ym terenie – do 30%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50%, z zaleceniem zwiêkszenia do 55%;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – wzd³u¿ linii
elewacji frontowych budynków chronionych zlokalizowanych na terenie; wzd³u¿ linii elewacji
frontowych budynków przy ul. Obroñców Westerplatte 36a i 38, w odleg³oœci 10 m od terenów
06.ZPk i 09.ZPk;
d) linie zabudowy œciœle okreœlone – nie ustala siê;
e) forma zabudowy podstawowej – wolno stoj¹ca;
f) ma³a architektura wg ustaleñ zawartych w § 7
ust. 4. niniejszej uchwa³y oraz:
— ogrodzenia – od strony ulicy Obroñców Westerplatte dopuszcza siê jedynie a¿urowe,
metalowe, o wysokoœci dostosowanej do
ogrodzeñ o wartoœciach historycznych zlokalizowanych w s¹siedztwie, w uzgodnieniu
z w³aœciwym konserwatorem zabytków;
g) inne:
— sytuowanie i posadowienie budynków – wg
ustaleñ zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej
uchwa³y;
— teren potencjalnie zagro¿ony osuwaniem siê
mas ziemi wyznaczony na rysunku planu – zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj¹cych osuwanie siê skarpy martwego klifu;
wszelkie prace inwestycyjne poprzedziæ szczegó³owym rozpoznaniem budowy geologicznej
i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzglêdnieniem statecznoœci skarpy – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami; w przypadku koniecznoœci zabezpieczenia stabilnoœci skarpy – Klifu Sopockiego, w projekcie budowlanym nale¿y
przewidzieæ sposób jej zabezpieczenia.
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5.2. Zasady ³¹czenia i podzia³u dzia³ek ewidencyjnych –
wg ustaleñ zawartych w § 9 niniejszej uchwa³y oraz:
a) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek ewidencyjnych:
— 66/1 i 66/6 w granicach historycznych posesji przy ul. Obroñców Westerplatte 32;
— 230 i 66/5 w granicach historycznych posesji
przy ul. Obroñców Westerplatte 30;
— 212/1, 212/2 i 212/3 w granicach historycznych posesji przy ul. Winieckiego 23.
5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu – nie dopuszcza siê.
5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
a) zakazuje siê lokalizowania gara¿y wolno stoj¹cych lub po³¹czonych oraz zabudowy gospodarczej;
b) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
5.5. Stawka procentowa – 0%.
6. Zasady ochrony œrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
a) przedmiot ochrony:
— struktura przestrzenna obszaru planu wed³ug
§ 5 niniejszej uchwa³y, a tak¿e wielkoœæ posesji odzwierciedlaj¹ca reprezentacyjny charakter dzielnicy;
— historyczna zabudowa: przy ul. Obroñców
Westerplatte 30 – rejestr zabytków nr A–1237
z dn. 16.07.2003 r., 32, 36 przy ul. Winieckiego 23; (cechy stylowe: kszta³t bry³y, forma
i detal elewacji, rodzaj pokrycia dachowego,
forma stolarki, snycerka, werandy, balustrady balkonów, zabytkowe wyposa¿enie
wnêtrz);
b) zasady ochrony wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y,
a tak¿e dla:
— struktury przestrzennej:
— konserwacja i restauracja istniej¹cej substancji;
— zachowanie historycznej parcelacji;
— zaleca siê usuniêcie substandardowej zabudowy przy ul. Obroñców Westerplatte
30a;
— historycznej zabudowy:
— nie dopuszcza siê montowania urz¹dzeñ i
prowadzenia instalacji, które powodowa³yby zmiany w eksponowanych elewacjach
budynków za wyj¹tkiem urz¹dzeñ dla osób
niepe³nosprawnych;
— dopuszcza siê wymianê stolarki okiennej
z zachowaniem materia³u, kolorystyki, profili i podzia³ów oraz z mo¿liwoœci¹ zmiany
konstrukcji okna;
— dostosowanie kolorystyki balkonów do elewacji;
c) zasady ochrony innych elementów struktury
przestrzennej:
— konserwacja ogrodzeñ posesji przy ul. Obroñców Westerplatte 30 i fragmentu przy ul. Winieckiego 23;
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— konserwacja muru oporowego wokó³ budynku przy ul. Winieckiego 23 i kana³u odwadniaj¹cego wzd³u¿ jego elewacji po³udniowej.
6.2. Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego:
a) obiekty i tereny chronione:
— przedogródki (tereny do zagospodarowania
zieleni¹) zgodnie z rysunkiem planu, ogrody
wokó³ budynków, zieleñ zachowana w otoczeniu zabytku;
— ukszta³towanie terenu i roœlinnoœæ porastaj¹ca skarpê.
b) zasady ochrony:
— utrzymanie i uzupe³nianie drzewostanu, wprowadzenie biogrup krzewów i trawników;
— zakaz prowadzenia prac powoduj¹cych osuwanie siê klifu.
6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej
uchwa³y oraz:
a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie i ekspozycjê walorów zabytkowych terenu
i obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹
z dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
a tak¿e ze statutem uzdrowiska Sopot.
7. Zasady kszta³towania i organizacji przestrzeni zabudowanej:
7.1. Zasady kszta³towania zabudowy:
a) wysokoœæ zabudowy:
— iloœæ kondygnacji nadziemnych:
— na posesjach przy ul. Obroñców Westerplatte 36a i 38 – do 3
— na pozosta³ym terenie – od 3 do 5;
— do górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej:
— na posesjach przy ul. Obroñców Westerplatte 36a i 38 – od 5 m do 8 m
— na pozosta³ym terenie – nie mniej ni¿ 9 m;
— do kalenicy:
— na posesjach przy ul. Obroñców Westerplatte 36a i 38 – do 12 m;
— na pozosta³ym terenie – do 16 m;
b) proporcje wymiarów rzutu: od 1:1,5 do 1:2,5
(zbli¿one do proporcji rzutów budynków historycznych zlokalizowanych na terenie);
c) geometria dachu:
— k¹t nachylenia – do 30O do 70O;
— uk³ad po³aci dachowych – nie ustala siê;
d) szerokoœæ elewacji frontowej – nie mniej ni¿
40% szerokoœci posesji w granicach historycznych;
e) przekszta³cenia istniej¹cej zabudowy:
— uznaje siê istniej¹c¹ zabudowê, w tym zabudowê o parametrach przekraczaj¹cych usta-
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lone powy¿ej regulacje jako zgodn¹ z planem;
— ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy w punkcie 7.1.a)–d) nie dotycz¹ zabudowy chronionej, wymienionej w punkcie
6.1. lub oznaczonej na rysunku planu;
f) inne – nawi¹zanie form¹ nowej lub przekszta³canej zabudowy do charakteru zabudowy historycznej wystêpuj¹cej na obszarze planu.
Zasady kszta³towania przestrzeni publicznych
zgodnie z § 6 ustêp 1. niniejszej uchwa³y oraz:
a) dopuszcza siê lokalizacjê szyldów na czêœci
elewacji w parterach budynków;
— wysokoœæ górnej krawêdzi szyldu lub znaku
reklamowego nie mo¿e przekroczyæ 3,0 m
nad poziom terenu znajduj¹cego siê bezpoœrednio poni¿ej szyldu;
— zewnêtrzna krawêdŸ konstrukcji szyldu usytuowanego prostopadle do elewacji nie mo¿e
siêgaæ dalej ni¿ na odleg³oœæ 1,5 m od lica
œciany budynku;
— dolna krawêdŸ konstrukcji szyldu usytuowanego prostopadle do elewacji nie mo¿e znajdowaæ siê na wysokoœci mniejszej ni¿ 2,4 m
nad poziomem terenu bezpoœrednio pod nim;
— dopuszczalna powierzchnia pojedynczego
szyldu i szyldu stanowi¹cego modularn¹ wielokrotnoœæ nie wiêksza ni¿ 0,1 m 2;
— dopuszczalna powierzchnia zgrupowanych
szyldów nie wiêksza ni¿ 0,4 m 2;
b) dopuszcza siê lokalizacjê szyldów na ogrodzeniu
w bezpoœrednim s¹siedztwie bramy wejœciowej
na posesjê – powierzchnia szyldu do 0,2 m2.
Ustalenia dotycz¹ce obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji:
a) planowane dzia³ania – nie ustala siê;
b) oczekiwane rezultaty – nie ustala siê.
Zasady kszta³towania komunikacji i jej zaplecza:
a) dostêpnoœæ drogowa – od ul. Obroñców Westerplatte i ul. Winieckiego;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie wed³ug § 10 ust 4)
niniejszej uchwa³y oraz:
— dopuszcza siê lokalizowanie miejsc postojowych wzd³u¿ pó³nocnej granicy posesji przy
ul. Obroñców Westerplatte 32;
— zakazuje siê lokalizacji miejsc postojowych
pomiêdzy zachodni¹ granic¹ terenu (wzd³u¿
ul. Obroñców Westerplatte) a elewacjami frontowymi budynków.
Zasady technicznej obs³ugi terenu i kszta³towania
infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodê – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie œcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej;
d) elektrycznoœæ – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
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f) zaopatrzenie w ciep³o – z miejskiej sieci ciep³owniczej lub z indywidualnych nieemisyjnych
lub niskoemisyjnych Ÿróde³ ciep³a; wyklucza siê
ogrzewanie na paliwo sta³e; dopuszcza siê dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem;
g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
8. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) zaleca siê przywracanie pierwotnego uk³adu
mieszkañ w zabudowie zabytkowej;
b) postuluje siê wpis do rejestru zabytków budynku przy ul. Obroñców Westerplatte 32 wraz
z nieruchomoœciami gruntowymi, zgodnie z rysunkiem planu;
c) zaleca siê usuniêcie substandardowej zabudowy oznaczonej na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE (C–1/10)
1. Numer terenu: 08
2. Powierzchnia: 0,76 ha
3. Przeznaczenie terenu:
MNr – Zabudowa us³ugowa o charakterze reprezentacyjnym, zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna
Tereny zabudowy us³ugowej o charakterze reprezentacyjnym, zwi¹zanej ze specyfik¹ dzia³alnoœci
przystosowanej do reprezentowania instytucji i ich
przedstawicielstw, jak równie¿ z zakresu kultury (takich jak galerie, biblioteki i inne obiekty zwi¹zane
z popularyzacj¹ kultury i sztuki) wymagaj¹ce nieprzeciêtnego standardu otoczenia i wyposa¿enia budynku, charakterystycznego dla rezydencji lub tereny
zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, na których dopuszcza siê:
— gastronomiê w czêœci budynku jako uzupe³nienie
przeznaczenia dla zabudowy us³ugowej o charakterze reprezentacyjnym;
— us³ugi pensjonatowe w ca³ym budynku;
— dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy o formie tradycyjnie towarzysz¹cej rezydencjom na zapleczu
zabudowy chronionej w tym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
4. Istniej¹ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem – istniej¹ca stacja
transformatorowa oraz istniej¹ca zabudowa z wykluczeniem obiektów substandardowych wskazanych
do usuniêcia.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy:
— na posesji przy ul. Obroñców Westerplatte
28 – do 20%;
— na pozosta³ym terenie – do 15%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50%, z zaleceniem zwiêkszenia do 55%;
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c) linie zabudowy nieprzekraczalne – w odleg³oœci 10 m od terenu 09.ZPk, a na posesji przy ul.
Westerplatte 26 w odleg³oœci 6 m od terenu
09.ZPk;
d) linie zabudowy œciœle okreœlone – po obrysie
budynku przy ul. Obroñców Westerplatte 24;
e) forma zabudowy podstawowej – wolno stoj¹ca,
nawi¹zuj¹ca do form zabudowy historycznej rezydencjonalnej wystêpuj¹cej na obszarze planu;
f) ma³a architektura wg ustaleñ zawartych w § 7
ust. 4. niniejszej uchwa³y oraz:
— ogrodzenia – od strony ulicy Obroñców Westerplatte dopuszcza siê jedynie a¿urowe,
metalowe, o wysokoœci dostosowanej do
ogrodzeñ o wartoœciach historycznych zlokalizowanych w s¹siedztwie, w uzgodnieniu
z w³aœciwym konserwatorem zabytków;
g) inne:
— sytuowanie i posadowienie budynków – wg
ustaleñ zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej
uchwa³y;
— ustala siê lokalizacjê stacji transformatorowej; dopuszcza siê przeniesienie, modernizacjê lub likwidacjê stacji transformatorowej
w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹;
— teren potencjalnie zagro¿ony osuwaniem siê
mas ziemi wyznaczony na rysunku planu –
zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj¹cych osuwanie siê skarpy martwego klifu; wszelkie prace inwestycyjne poprzedziæ
szczegó³owym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzglêdnieniem statecznoœci skarpy – zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami; w przypadku
koniecznoœci zabezpieczenia stabilnoœci skarpy – Klifu Sopockiego, w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ sposób jej zabezpieczenia.
5.2. Zasady ³¹czenia i podzia³u dzia³ek ewidencyjnych
– wg ustaleñ zawartych w § 9 niniejszej uchwa³y
oraz:
a) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek ewidencyjnych
po³o¿onych w granicach historycznej posesji
przy ul. Obroñców Westerplatte 28.
5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu – nie dopuszcza siê.
5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
a) zakazuje siê lokalizowania gara¿y wolno stoj¹cych lub po³¹czonych oraz zabudowy gospodarczej, z wyj¹tkiem zabudowy tradycyjnie
towarzysz¹cej rezydencjom;
b) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
5.5. Stawka procentowa – 0%, a dla posesji przy ul.
Obroñców Westerplatte 26 – 30%.
6. Zasady ochrony œrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
a) przedmiot ochrony:
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— struktura przestrzenna obszaru planu wed³ug
§ 5 niniejszej uchwa³y, a tak¿e wielkoœæ posesji odzwierciedlaj¹ca reprezentacyjny charakter dzielnicy;
— historyczna zabudowa: przy ul. Obroñców
Westerplatte 24 – rejestr zabytków
nr 866/18.05. 1982 r. oraz Obroñców Westerplatte 22 i 28 (cechy stylowe: kszta³t bry³y,
forma i detal elewacji, rodzaj pokrycia dachowego, forma stolarki, balustrady balkonów,
zabytkowe wyposa¿enie wnêtrz);
b) zasady ochrony wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y,
a tak¿e dla:
— struktury przestrzennej:
— zachowanie historycznej parcelacji;
— zaleca siê usuniêcie substandardowej zabudowy przy ul. Obroñców Westerplatte
26;
— dopuszcza siê lokalizacjê tradycyjnej zabudowy towarzysz¹cej rezydencjom;
— historycznej zabudowy:
— nie dopuszcza siê montowania urz¹dzeñ
i prowadzenia instalacji, które powodowa³yby zmiany w eksponowanych elewacjach
budynków za wyj¹tkiem urz¹dzeñ dla osób
niepe³nosprawnych;
— przywrócenie pierwotnej formy budynku
przy ul. Obroñców Westerplatte 28;
— dopuszcza siê wymianê stolarki okiennej
z zachowaniem materia³u, kolorystyki, profili i podzia³ów oraz z mo¿liwoœci¹ zmiany
konstrukcji okna w budynkach przy
ul. Obroñców Westerplatte 22 i 28;
— dostosowanie kolorystyki balkonów do elewacji;
— dopuszcza siê rekompozycjê bry³y budynku przy ul. Obroñców Westerplatte 22;
c) zasady ochrony innych elementów struktury
przestrzennej – konserwacja ogrodzeñ posesji
przy ul. Obroñców Westerplatte 24 i 28;
6.2. Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego:
a) obiekty i tereny chronione:
— za³o¿enie ogrodowe przy ul. Obroñców Westerplatte 24 – w granicach historycznych;
— cyprysik nutkajski i buk zwyczajny (odmiana
czerwonolistna) – drzewa postulowane do
wpisu do rejestru pomników przyrody – oznaczone symbolami i numerami 1 i 2 na rysunku planu;
b) zasady ochrony – uzupe³nienie istniej¹cego za³o¿enia parkowego elementami zieleni zgodnie
z kszta³tem i form¹ oraz gatunkami roœlin istniej¹cych; utrzymanie i uzupe³nianie drzewostanu.
6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej
uchwa³y oraz:
a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie i ekspozycjê walorów zabytkowych terenu
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i obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹
z dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
a tak¿e ze statutem uzdrowiska Sopot.
7. Zasady kszta³towania i organizacji przestrzeni zabudowanej:
7.1. Zasady kszta³towania zabudowy:
a) wysokoœæ zabudowy:
— iloœæ kondygnacji nadziemnych:
— na posesji przy ul. Obroñców Westerplatte 26 – do 2;
— na pozosta³ym terenie – od 2 do 3;
— do górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej:
— na posesji przy ul. Obroñców Westerplatte 26 – do 6,5 m
— na pozosta³ym terenie – do 9,0 m;
— do kalenicy:
— na posesji przy ul. Obroñców Westerplatte 26 – do 10 m;
— na pozosta³ym terenie – do 12 m;
b) proporcje wymiarów rzutu: od 1:1,5 do 1:2 (zbli¿one do proporcji rzutów budynków historycznych zlokalizowanych na terenie);
c) geometria dachu:
— k¹t nachylenia – do 10 O do 45O;
— uk³ad po³aci dachowych – nie ustala siê;
d) szerokoœæ elewacji frontowej – nie mniej ni¿
40% szerokoœci posesji;
e) przekszta³cenia istniej¹cej zabudowy:
— uznaje siê istniej¹c¹ zabudowê, w tym zabudowê o parametrach przekraczaj¹cych ustalone powy¿ej regulacje jako zgodn¹ z planem;
— ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy w punkcie 7.1.a)–d) nie dotycz¹ zabudowy chronionej, wymienionej w punkcie
6.1. lub oznaczonej na rysunku planu;
f) inne:
— nawi¹zanie form¹ nowej i przekszta³canej zabudowy do charakteru zabudowy historycznej;
forma i wielkoœæ zabudowy towarzysz¹cej rezydencjom dostosowana do charakteru budynku podstawowego;
— forma zabudowy tradycyjnie towarzysz¹cej
rezydencjom zlokalizowanej na posesji przy
ul. Obroñców Westerplatte 26 dostosowana
do pierwotnej formy historycznej zabudowy
przy ul. Obroñców Westerplatte 28.
7.2. Zasady kszta³towania przestrzeni publicznych
zgodnie z § 6 ustêp 1. niniejszej uchwa³y oraz:
a) dopuszcza siê lokalizacjê szyldów na czêœci
elewacji w parterach budynków;
— wysokoœæ górnej krawêdzi szyldu nie mo¿e
przekroczyæ 3,0 m nad poziom terenu znajduj¹cego siê bezpoœrednio poni¿ej szyldu;
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— zewnêtrzna krawêdŸ konstrukcji szyldu usytuowanego prostopadle do elewacji nie mo¿e
siêgaæ dalej ni¿ na odleg³oœæ 1,5 m od lica
œciany budynku;
— dolna krawêdŸ konstrukcji szyldu usytuowanego prostopadle do elewacji nie mo¿e znajdowaæ siê na wysokoœci mniejszej ni¿ 2,4 m
nad poziomem terenu bezpoœrednio pod nim;
— dopuszcza siê lokalizacjê szyldów na ogrodzeniu w bezpoœrednim s¹siedztwie bramy
wejœciowej na posesjê;
— dopuszczalna powierzchnia zgrupowanych
szyldów nie wiêksza ni¿ 0,2 m 2;
— dopuszcza siê lokalizacjê szyldów na ogrodzeniu w bezpoœrednim s¹siedztwie bramy
wejœciowej na posesjê – powierzchnia szyldu
do 0,2 m2.
7.3. Ustalenia dotycz¹ce obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji:
a) planowane dzia³ania – dostosowanie standardu
estetycznego i u¿ytkowego terenu do rangi
obiektów na nim zlokalizowanych;
b) oczekiwane rezultaty:
— przywrócenie i wyeksponowanie walorów zabytkowego zespo³u;
— dostosowanie funkcji do charakteru zespo³u.
7.4. Zasady kszta³towania komunikacji i jej zaplecza:
a) dostêpnoœæ drogowa – od ul. Obroñców Westerplatte;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie wed³ug § 10 ust 4)
niniejszej uchwa³y oraz:
— dopuszcza siê lokalizowanie miejsc postojowych wzd³u¿ wschodniej granicy posesji przy
ul. Obroñców Westerplatte 28;
— zakazuje siê lokalizacji miejsc postojowych
pomiêdzy zachodni¹ granic¹ terenu, wzd³u¿
ul. Obroñców Westerplatte a elewacjami frontowymi budynków.
7.5. Zasady technicznej obs³ugi terenu i kszta³towania
infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodê – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie œcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej;
d) elektrycznoœæ – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciep³o – z miejskiej sieci ciep³owniczej lub z indywidualnych nieemisyjnych
lub niskoemisyjnych Ÿróde³ ciep³a; wyklucza siê
ogrzewanie na paliwo sta³e; dopuszcza siê dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem;
g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
8. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) postuluje siê wpis do rejestru zabytków posesji
przy ul. Ob. Westerplatte 28 zgodnie z rysunkiem
planu;
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b) w przypadku likwidacji stacji transformatorowej
zaleca siê po³¹czenie dzia³ek nr 62/1 i 62/2;
c) postuluje siê wpis do rejestru pomników przyrody
cyprysika nutkajskiego (ob. 1,55 m, wys.15 m)
i buka zwyczajnego (ob. 3,10 m, wys. 22 m) oznaczonych na rysunku planu symbolami i numerami
1 i 2, zlokalizowanych na posesji przy ul. Ob. Westerplatte 28;
d) zaleca siê usuniêcie substandardowej zabudowy
gospodarczej i gara¿owej oraz oznaczonej na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE (C–1/10)
1. Numer terenu: 09
2. Powierzchnia: 0,73 ha
3. Przeznaczenie terenu:
ZPk – Zieleñ na skarpach.
Tereny zieleni, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia skarp Klifu Sopockiego.
4. Istniej¹ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem – nie ustala siê.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy:
— zakaz zabudowy;
— dopuszcza siê umocnienie klifu w postaci murów oporowych oraz urz¹dzenie przejœcia pieszego (schody na przed³u¿eniu dochodz¹cych
ulic i ci¹gów pieszych);
b) ma³a architektura:
— przejœcia piesze:
— w formie schodów z balustradami i ze spocznikami wykonanych z naturalnych materia³ów budowlanych;
— na przed³u¿eniu osi ul. Obroñców Westerplatte w kierunku po³udniowym, nad terenem, w formie k³adki o konstrukcji stalowej;
— oœwietlenie – wed³ug indywidualnych uwarunkowañ, nawi¹zuj¹ce do formy i stylu zabudowy na terenach s¹siednich;
— œmietniki – przenoœne, lokalizowane wzd³u¿
ci¹gów pieszych;
c) inne – zakaz lokalizacji znaków reklamowych.
5.2. Zasady ³¹czenia i podzia³u dzia³ek ewidencyjnych
– wg ustaleñ zawartych w § 9 niniejszej uchwa³y.
5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu – nie dopuszcza siê.
5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
a) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
5.5. Stawka procentowa – 0%.
6. Zasady ochrony œrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
a) przedmiot ochrony – struktura przestrzenna ob-
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szaru planu wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y,
a tak¿e ukszta³towanie terenu;
b) zasady ochrony – wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y;
c) zasady ochrony innych elementów struktury
przestrzennej – zachowanie k³adki ³¹cz¹cej dwa
fragmenty ul. Obroñców Westerplatte.
6.2. Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego:
a) obiekty i tereny chronione – zró¿nicowane wiekowo zadrzewienia i runo z chronionymi gatunkami roœlin oraz ukszta³towanie terenu;
b) zasady ochrony:
— zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj¹cych osuwanie siê klifu;
— zakaz zmiany warunków siedliskowych;
— zakaz wprowadzania gatunków roœlin obcych
siedliskowo;
— wy³¹czenie klifu z jakichkolwiek form penetracji przez ludzi poza zagospodarowanymi
przejœciami (schody).
6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej
uchwa³y oraz:
a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie i ekspozycjê walorów zabytkowych terenu
i obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹
z dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
a tak¿e ze statutem uzdrowiska Sopot;
c) sposoby zagospodarowania terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obszaru kolejowego okreœlaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy Ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym
oraz Rozporz¹dzenie do tej ustawy z dnia 5 maja 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Rozporz¹dzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r.
7. Zasady technicznej obs³ugi terenu i kszta³towania
infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê;
b) odprowadzenie œcieków komunalnych – nie
ustala siê;
c) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo;
d) elektrycznoœæ – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê;
g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
8. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami planu
– nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE (C–1/10)
1. Numer terenu: 10
2. Powierzchnia: 0,25 ha
3. Przeznaczenie terenu:
UO – Us³ugi oœwiaty i wychowania oraz ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej
Tereny zabudowy us³ugowej z zakresu opieki nad
dzieæmi, oœwiaty i wychowania, ochrony zdrowia i
opieki spo³ecznej.
Dopuszcza siê lokalizacjê mieszkañ jako uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego, lecz nie wiêcej
ni¿ na jednej kondygnacji budynku powy¿ej parteru.
4. Istniej¹ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem – istniej¹ca zabudowa.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy – do 20%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50%, z zaleceniem zwiêkszenia do 55%;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – w odleg³oœci 10 m od terenu 09.ZPk;
d) linie zabudowy œciœle okreœlone – po obrysie
budynku przy ul. Obroñców Westerplatte 18–20;
e) forma zabudowy podstawowej – wolno stoj¹ca;
f) ma³a architektura wg ustaleñ zawartych w § 7
ust. 4. niniejszej uchwa³y oraz:
— ogrodzenia – od strony ulicy Obroñców Westerplatte dopuszcza siê jedynie a¿urowe,
metalowe, o wysokoœci dostosowanej do
ogrodzeñ o wartoœciach historycznych zlokalizowanych w s¹siedztwie, w uzgodnieniu
z w³aœciwym konserwatorem zabytków;
g) inne:
— sytuowanie i posadowienie budynków – wg
ustaleñ zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej
uchwa³y;
— teren potencjalnie zagro¿ony osuwaniem siê
mas ziemi wyznaczony na rysunku planu –
zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj¹cych osuwanie siê skarpy martwego klifu; wszelkie prace inwestycyjne poprzedziæ
szczegó³owym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzglêdnieniem statecznoœci skarpy – zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami; w przypadku
koniecznoœci zabezpieczenia stabilnoœci skarpy – Klifu Sopockiego, w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ sposób jej zabezpieczenia.
5.2. Zasady ³¹czenia i podzia³u dzia³ek ewidencyjnych
– wg ustaleñ zawartych w § 9 niniejszej uchwa³y.
5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu – nie dopuszcza siê.
5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
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a) zakazuje siê lokalizowania gara¿y wolno stoj¹cych lub po³¹czonych oraz zabudowy gospodarczej;
b) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
5.5. Stawka procentowa – 0%.
6. Zasady ochrony œrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
a) przedmiot ochrony:
— struktura przestrzenna obszaru planu wed³ug
§ 5 niniejszej uchwa³y a tak¿e wielkoœæ dzia³ki odzwierciedlaj¹ca reprezentacyjny charakter budynku i dzielnicy;
— historyczna zabudowa: przy ul. Obroñców
Westerplatte 18– 20 – rejestr zabytków
nr 930/08.02.1985r (cechy stylowe: kszta³t
bry³y, forma i detal elewacji, rodzaj pokrycia
dachowego, forma stolarki, zabytkowe wyposa¿enie wnêtrz).
b) zasady ochrony wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y,
a tak¿e dla:
— struktury przestrzennej:
— dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy tradycyjnie towarzysz¹cej rezydencjom;
— zachowanie historycznej parcelacji;
— historycznej zabudowy:
— nie dopuszcza siê montowania urz¹dzeñ
i prowadzenia instalacji, które powodowa³yby zmiany w eksponowanych elewacjach
budynków za wyj¹tkiem urz¹dzeñ dla osób
niepe³nosprawnych;
— dopuszcza siê wymianê stolarki okiennej
z zachowaniem materia³u, kolorystyki, profili i podzia³ów;
— dopuszcza siê modernizacjê wnêtrz maj¹c¹ na celu dostosowanie obiektu do obowi¹zuj¹cych standardów u¿ytkowych, bez
ingerencji w zabytkowe wyposa¿enie;
c) zasady ochrony innych elementów struktury
przestrzennej – nie ustala siê.
6.2. Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego:
a) obiekty i tereny chronione – za³o¿enie ogrodowe;
b) zasady ochrony – wprowadzenie biogrup krzewów i trawników, utrzymanie i uzupe³nianie drzewostanu.
6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej
uchwa³y oraz:
a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie i ekspozycjê walorów zabytkowych terenu
i obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹
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z dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
a tak¿e ze statutem uzdrowiska Sopot.
7. Zasady kszta³towania i organizacji przestrzeni zabudowanej:
7.1. Zasady kszta³towania zabudowy podstawowej –
wed³ug stanu istniej¹cego;
nawi¹zanie form¹ nowej zabudowy do charakteru
zabudowy historycznej; nie dopuszcza siê by parametry budynków lokalizowanych jako zabudowa towarzysz¹ca rezydencjom by³y wiêksze od
parametrów zabudowy podstawowej.
7.2. Zasady kszta³towania przestrzeni publicznych
zgodnie z § 6 ustêp 1. niniejszej uchwa³y oraz:
a) dopuszcza siê lokalizacjê szyldu na czêœci elewacji w parterze budynku,
— wysokoœæ górnej krawêdzi szyldu nie mo¿e
przekroczyæ górnej krawêdzi portalu wejœciowego;
— dolna krawêdŸ szyldu nie mo¿e znajdowaæ
siê na wysokoœci mniejszej ni¿ 3,0 m nad poziomem terenu bezpoœrednio pod nim;
— dopuszczalna powierzchnia pojedynczego
szyldu i szyldu stanowi¹cego modularn¹ wielokrotnoœæ nie wiêksza ni¿ 0,1 m 2;
— dopuszczalna powierzchnia zgrupowanych
szyldów nie wiêksza ni¿ 0,4 m 2;
— dopuszcza siê lokalizacjê szyldów na ogrodzeniu w bezpoœrednim s¹siedztwie bramy
wejœciowej na posesjê – powierzchnia szyldu
do 0,2 m2.
7.3. Ustalenia dotycz¹ce obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji:
a) planowane dzia³ania – podniesienie standardu
estetycznego i u¿ytkowego przestrzeni zabytkowej;
b) oczekiwane rezultaty – dostosowanie otoczenia do historycznej zabudowy.
7.4. Zasady kszta³towania komunikacji i jej zaplecza:
a) dostêpnoœæ drogowa – od ul. Obroñców Westerplatte;
b) wymagania parkingowe – zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie wed³ug § 10 ust 4)
niniejszej uchwa³y oraz:
— dopuszcza siê lokalizowanie miejsc postojowych wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu.
7.5. Zasady technicznej obs³ugi terenu i kszta³towania
infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodê – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie œcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej;
d) elektrycznoœæ – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciep³o – z miejskiej sieci ciep³owniczej lub z indywidualnych nieemisyjnych
lub niskoemisyjnych Ÿróde³ ciep³a; wyklucza siê
ogrzewanie na paliwo sta³e; dopuszcza siê dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem;
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g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
8. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami planu
– postuluje siê wpis do rejestru zabytków posesji
przy ul. Ob. Westerplatte 18–20 zgodnie z rysunkiem
planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE (C–1/10)
1. Numer terenu: 11
2. Powierzchnia: 0,09 ha
3. Przeznaczenie terenu:
ZP – Zieleñ urz¹dzona.
Tereny zieleni urz¹dzonej, takie jak: parki i zieleñce.
4. Istniej¹ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem – nie ustala siê
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
b) ma³a architektura:
— nawierzchnia – nie ustala siê;
— oœwietlenie – wed³ug indywidualnych uwarunkowañ, nawi¹zuj¹ce do formy i stylu zabudowy historycznej lub nowoprojektowanej;
— œmietniki – przenoœne, dostosowane do zagospodarowania terenu;
c) inne:
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ parkowych;
— zakaz lokalizacji znaków reklamowych;
— urz¹dzanie przejœæ pieszych.
5.2. Zasady ³¹czenia i podzia³u dzia³ek ewidencyjnych
– wg ustaleñ zawartych w § 9 niniejszej uchwa³y.
5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu – nie dopuszcza siê.
5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
a) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
5.5. Stawka procentowa – 0%.
6. Zasady ochrony œrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
a) przedmiot ochrony – struktura przestrzenna obszaru planu wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y;
b) zasady ochrony – wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y;
c) zasady ochrony innych elementów struktury
przestrzennej – konserwacja zabytkowej k³adki nad terenem ³¹cz¹cej dwa fragmenty
ul. Obroñców Westerplatte.
6.2. Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego:
a) obiekty i tereny chronione – zró¿nicowane wiekowo zadrzewienia i runo z chronionymi gatunkami roœlin;
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b) zasady ochrony – utrzymanie i uzupe³nianie
drzewostanu, zakaz prowadzenia prac powoduj¹cych osuwanie siê klifu.
6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej
uchwa³y oraz:
a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie i ekspozycjê walorów zabytkowych terenu
i obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹
z dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
a tak¿e ze statutem uzdrowiska Sopot;
c) sposoby zagospodarowania terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obszaru kolejowego okreœlaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy Ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym
oraz Rozporz¹dzenie do tej ustawy z dnia 5 maja 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Rozporz¹dzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r.
7. Zasady technicznej obs³ugi terenu i kszta³towania
infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê;
b) odprowadzenie œcieków komunalnych – nie
ustala siê;
c) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo;
d) elektrycznoœæ – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê;
g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
8. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami planu
– nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE – DLA DRÓG I ULIC (C–1/10)
1. Numer terenu: 12
2. Powierzchnia: 0,31 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: KD–D – komunikacja publiczna, ulica dojazdowa – (ul. Obroñców Westerplatte)
4. Parametry i wyposa¿enie:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – wed³ug istniej¹cego pasa drogowego, jak na rysunku planu;
b) inne parametry – jedna jezdnia o minimalnej szerokoœci 4,0 m, dwustronny chodnik, ulica od po³udnia zakoñczona placem nawrotowym;
c) wyposa¿enie – oœwietlenie przyuliczne – wed³ug
indywidualnych uwarunkowañ, nawi¹zuj¹ce do
formy i stylu zabudowy;
d) nawierzchnia – kostka kamienna.
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5. Powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym – do ulicy lokalnej (ul. Goyki).
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
a) przedmiot ochrony – struktura przestrzenna obszaru planu wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y oraz
tradycyjny charakter wnêtrza ulicy, która przechodzi w czêœci po³udniowej w ci¹g pieszy w
formie k³adki nad terenami 09.ZPk i 11.ZP;
b) zasady ochrony:
— utrzymanie tradycyjnego charakteru ulicy poprzez zachowanie jej parametrów, przekroju, zadrzewieñ;
— przywrócenie nawierzchni z kostki kamiennej i kamiennych krawê¿ników na ca³ej d³ugoœci ulicy;
— nie dopuszcza siê sytuowania reklam wolnostoj¹cych.
6.2. Zasady ochrony œrodowiska i przyrody:
a) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych do kanalizacji deszczowej wyposa¿onej w separatory zanieczyszczeñ ropopochodnych.
7. Ustalenia dotycz¹ce obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji – nie ustala
siê.
8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych
przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej uchwa³y oraz:
a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie
i ekspozycjê walorów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹ z dnia 28
lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych, a tak¿e ze statutem
uzdrowiska Sopot.
9. Sposoby i terminy u¿ytkowania tymczasowego – nie
dopuszcza siê.
10. Stawka procentowa – 0%.
11. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami planu
– nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE – DLA DRÓG I ULIC (C–1/10)
1. Numer terenu: 13
2. Powierzchnia: 0,14 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: KD–L – komunikacja publiczna,
ulica lokalna – (ul. Jakuba Goyki)
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4. Parametry i wyposa¿enie:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – wed³ug
istniej¹cego pasa drogowego, jak na rysunku planu;
b) inne parametry – jedna jezdnia o minimalnej szerokoœci na odcinku miêdzy ul. Winieckiego i terenami kolejowymi 5,5 m, dwustronny chodnik,
œcie¿ka rowerowa;
c) wyposa¿enie – oœwietlenie przyuliczne – wed³ug
indywidualnych uwarunkowañ, nawi¹zuj¹ce do
formy i stylu zabudowy;
d) nawierzchnia – nie ustala siê.
5. Powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym – do ulicy zbiorczej (ul. Haffnera).
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
a) przedmiot ochrony – struktura przestrzenna obszaru planu, wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y oraz
tradycyjny charakter wnêtrza ulicy;
b) zasady ochrony:
— utrzymanie tradycyjnego charakteru ulicy poprzez zachowanie jej parametrów, przekroju;
— nie dopuszcza siê sytuowania reklam wolnostoj¹cych.
6.2. Zasady ochrony œrodowiska i przyrody:
a) ochrona zieleni na skarpach znajduj¹cych siê
w pasie drogowym, uzupe³nienia;
b) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych do kanalizacji deszczowej wyposa¿onej w separatory zanieczyszczeñ ropopochodnych.
7. Ustalenia dotycz¹ce obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji – nie ustala
siê.
8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych
przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej uchwa³y oraz:
a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie i
ekspozycjê walorów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹ z dnia 28
lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych, a tak¿e ze statutem
uzdrowiska Sopot.
9. Sposoby i terminy u¿ytkowania tymczasowego – nie
dopuszcza siê.
10. Stawka procentowa – 0%.
11. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami planu
– nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI WINIECKIEGO I GOYKI
ORAZ TERENAMI KOLEJOWYMI I W¥WOZEM NA
PRZED£U¯ENIU ULICY MAJKOWSKIEGO W MIEŒCIE
SOPOCIE – DLA DRÓG I ULIC (C–1/10)
1. Numer terenu: 14
2. Powierzchnia: 0,03 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: KD–X – Wydzielony publiczny
ci¹g pieszy
4. Parametry i wyposa¿enie:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – wed³ug istniej¹cego pasa drogowego, jak na rysunku planu;
b) inne parametry – nie ustala siê;
c) wyposa¿enie – oœwietlenie przyuliczne – wed³ug indywidualnych uwarunkowañ, nawi¹zuj¹ce do formy i stylu zabudowy;
d) nawierzchnia – nie ustala siê.
5. Powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym – do ulicy lokalnej (ul. Winieckiego).
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej:
a) przedmiot ochrony – struktura przestrzenna obszaru planu, wed³ug § 5 niniejszej uchwa³y oraz
tradycyjny przebieg i charakter przejœcia pieszego pod torami kolejowymi;
b) zasady ochrony:
— utrzymanie tradycyjnego przebiegu i charakteru ci¹gu pieszego;
— nie dopuszcza siê sytuowania reklam wolnostoj¹cych.
6.2. Zasady ochrony œrodowiska i przyrody:
a) zakaz prowadzenia prac technicznych mog¹cych powodowaæ osuwanie siê œcian klifu;
b) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych do kanalizacji deszczowej wyposa¿onej w separatory zanieczyszczeñ ropopochodnych.
7. Ustalenia dotycz¹ce obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji – nie ustala
siê.
8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych
przepisów – wed³ug § 4, 5 i 8 niniejszej uchwa³y oraz:
a) na wszelkie prace maj¹ce wp³yw na zachowanie i
ekspozycjê walorów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aœciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw¹
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaw¹ z dnia 28
lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych, a tak¿e ze statutem
uzdrowiska Sopot.
9. Sposoby i terminy u¿ytkowania tymczasowego – nie
dopuszcza siê.

10. Stawka procentowa – 0%.
11. Informacje i postulaty nie bêd¹ce ustaleniami planu
– nie ustala siê.
§ 15
1. Czêœæ graficzna, rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Winieckiego i Goyki oraz terenami
kolejowymi i w¹wozem na przed³u¿eniu ulicy Majkowskiego w mieœcie Sopocie w skali 1:1000, stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu miejscowego zawarto nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu miejscowego:
— granice obszaru objêtego planem,
— linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
— oznaczenia identyfikacyjne przeznaczenia terenów w liniach rozgraniczaj¹cych,
— nieprzekraczalne linie zabudowy,
— tereny do zagospodarowania zieleni¹,
— nieruchomoœci gruntowe i obiekty wpisane do rejestru zabytków,
— obiekty o wartoœciach kulturowych do ochrony postulowane do wpisu do rejestru zabytków,
— obiekty o wartoœciach kulturowych do ochrony,
— historyczne podzia³y parcelacyjne do ochrony,
— obiekty wskazane do rekompozycji – zmiana formy obiektu lub jego czêœci,
— nieruchomoœci gruntowe postulowane do wpisu
do rejestru zabytków,
— obiekty substandardowe wskazane do usuniêcia,
— orientacyjne, g³ówne kierunki przebiegu ogólnodostêpnych ci¹gów pieszych,
— pojedyncze drzewa postulowane do wpisu do rejestru pomników przyrody,
— granice terenów potencjalnie zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemi,
— linie wymiarowe i wymiary w metrach.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacjê lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu
miejscowego.
§ 16
1. Rozstrzygniêcia dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu, wy³o¿onego do
publicznego wgl¹du, stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowi¹ za³¹cznik nr 3 do
niniejszej uchwa³y.
§ 17
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Sopotu do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
jej oceny zgodnoœci z prawem;
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y, wraz z czêœci¹ graficzn¹, do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
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3) umieszczenia niniejszej uchwa³y, wraz z czêœci¹ graficzn¹, na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta Sopotu;
4) publikacji niniejszej uchwa³y, wraz z czêœci¹ graficzn¹, na stronie internetowej gminy.
§ 18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 17, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
Wieczes³aw Augustyniak
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IV/36/2007
Rady Miasta Sopotu
z dnia 5 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru ograniczonego ulicami Winieckiego
i Goyki oraz terenami kolejowymi i w¹wozem na przed³u¿eniu ulicy Majkowskiego w mieœcie Sopocie.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
I. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Winieckiego i Goyki oraz terenami kolejowymi i w¹wozem na przed³u¿eniu ulicy Majkowskiego w mieœcie
Sopocie wy³o¿onego po raz pierwszy do publicznego
wgl¹du w dniach od 04.02.2005 r. do 04.03.2005 r.
wp³ynê³y 4 uwagi w terminie ustawowym.
Uwagi zosta³y wniesione przez:
1) Polkomtel S.A. Biuro Regionu, ul. Batorego 28–32,
81–366 Gdynia;
2) PTK Centertel sp. z o. o., Okrêg Gdañsk, ul. Nowolipie 30, 80–172 Gdañsk;
3) Akademiê Sztuk Piêknych; ul. Targ Wêglowy 6;
80–836 Gdañsk;
4) Polsk¹ Telefoniê Cyfrow¹ Sp. z o. o.; Biuro Regionalne, ul. Reja 23, 80–870 Gdañsk.
II. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Winieckiego i Goyki oraz terenami kolejowymi i w¹wozem na przed³u¿eniu ulicy Majkowskiego w mieœcie
Sopocie wy³o¿onego po raz drugi do publicznego
wgl¹du w dniach od 19.07.2006 r. do 17.08.2006 r. w
terminie ustawowym nie wniesiono uwag.
1. Uwzglêdnia siê czêœciowo uwagi wniesione do
projektu planu przez:
Akademiê Sztuk Piêknych; ul. Targ Wêglowy 6;
80–836 Gdañsk.
Rozstrzygniêcie uzasadnia siê nastêpuj¹co:
Zg³aszaj¹cy uwagê wniós³ protest przeciwko zapisom planu ograniczaj¹cym prawo korzystania z
nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Obroñców Westerplatte 26, które ograniczaj¹ mo¿liwoœci jej zabudowy. Dotycz¹ one zakazu zabudowy w
odleg³oœci 10 m od klifu w odniesieniu do rzeczy-

Poz. 1372

wistych wymiarów dzia³ki i ograniczenia powierzchni zabudowy na dzia³ce do15%. Ustalenia te wed³ug wnosz¹cego uwagê uniemo¿liwiaj¹ realizacjê
budownictwa mieszkaniowo–us³ugowego.
Po ponownym uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z Geologiem Powiatowym uzyskano zgodê na
odstêpstwo dotycz¹ce mo¿liwoœci lokalizowania
zabudowy w odleg³oœci 6 m od klifu. Nie zmieniono natomiast dopuszczalnej powierzchni zabudowy. Przedmiotowa dzia³ka jest czêœci¹ dawnego
zespo³u willowo – ogrodowego Bergera i stanowi
zaplecze budynku przy ul. Obroñców Westerplatte 28. Ustalenia w palnie dopuszczaj¹ na przedmiotowej dzia³ce jedynie zabudowê o formie
tradycyjnie towarzysz¹cej rezydencjom.
2. Nie uwzglêdnia siê uwag wniesionych do projektu planu przez:
Polkomtel S.A. Biuro Regionu, ul. Batorego 28–32,
81–366 Gdynia;
PTK Centertel sp. z o. o., Okrêg Gdañsk, ul. Nowolipie 30, 80–172 Gdañsk;
Polsk¹ Telefoniê Cyfrow¹ Sp. z o. o.; Biuro Regionalne, ul. Reja 23, 80–870 Gdañsk.
Rozstrzygniêcie uzasadnia siê nastêpuj¹co:
Zg³aszaj¹cy uwagi wnieœli o wykreœlenie z tekstu
planu zapisu mówi¹cego o zakazie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
W granicach miasta obowi¹zuje Statut Uzdrowiska Sopot, w którym zosta³y wyznaczone obszary ochrony uzdrowiskowej. Obszar opracowania
planu po³o¿ony jest na obszarze B ochrony uzdrowiskowej.
W trakcie negocjacji z przedstawicielami Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia uzyskano zezwolenie na lokalizacjê
stacji bazowych telefonii komórkowych jedynie w
odleg³oœci powy¿ej 500 m od strefy "A" ochrony
uzdrowiskowej. W zwi¹zku ze zbyt ma³¹ odleg³oœci¹ od strefy "A", na ca³ym obszarze opracowania
zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii
komórkowych. Zakaz ten nie powinien dotyczyæ
stacji ju¿ istniej¹cych, których modernizacja jest
mo¿liwa.
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr IV/36/2007
Rady Miasta Sopotu
z dnia 5 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Winieckiego i Goyki oraz terenami kolejowymi
i w¹wozem na przed³u¿eniu ulicy Majkowskiego w mieœcie Sopocie.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania.
1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Winieckiego i Goyki oraz terenami
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kolejowymi i w¹wozem na przed³u¿eniu ulicy Majkowskiego w mieœcie Sopocie przewiduje siê nastêpuj¹ce inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:
1) inwestycje w zakresie modernizacji uk³adu komunikacyjnego:
a) remonty nawierzchni dróg publicznych: dojazdowej ul. Obroñców Westerplatte i lokalnej ul Goyki;
b) realizacja publicznych ci¹gów pieszych i pieszo–jezdnych;
c) realizacja ci¹gu rowerowego w ul. Goyki;
2) inwestycje w zakresie sieci wodoci¹gowych:
a) bie¿¹ce remonty sieci i urz¹dzeñ;
3) inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a) bie¿¹ce remonty sieci i urz¹dzeñ;
b) wymiana kana³ów w z³ym stanie technicznym
i o œrednicy O 0,15 m na ruroci¹gi O 0,20 m
z PCV;
4) inwestycje w zakresie kanalizacji deszczowej:
a) bie¿¹ce remonty sieci i urz¹dzeñ;
b) realizacja inwestycji poza obszarem planu
usprawniaj¹cych dzia³anie systemu kanalizacji
deszczowej.
2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych
elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem
w³asnym gminy i mo¿e byæ finansowana z bud¿etu
Miasta Sopotu lub wspó³finansowana ze œrodków zewnêtrznych.
3. Nie okreœla siê szczegó³owego harmonogramu realizacji wy¿ej wymienionych inwestycji.
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UCHWA£A Nr IV/31/2007
Rady Miasta Sopotu
z dnia 5 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Sopotu na rok
2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.
„i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165,
art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.). Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:

2. Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007 – 2011 zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne w 2007 roku
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.
§3
1. Deficyt bud¿etu miasta w wysokoœci 33.479.550 z³,
zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z:
1) zaci¹ganych kredytów w kwocie – 16.865.000 z³,
2) nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych w kwocie
– 15.000.000 z³,
3) wolne œrodki
– 1.480.000 z³,
4) sp³at po¿yczek udzielonych w latach poprzednich
w kwocie
– 134.550 z³
2. Ustala siê przychody bud¿etu w wysokoœci
39.979.550 z³, rozchody w wysokoœci 6. 500.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.
3. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po¿yczek w ³¹cznej wysokoœci 26.865.000 z³,
w tym:
a) na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu w wysokoœci 10.000.000 z³,
b) na finansowanie planowanego deficytu w wysokoœci 16.865.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5
§4
W bud¿ecie tworzy siê rezerwy:
1) ogóln¹ w wysokoœci
– 1.200.000 z³,
2) celow¹ w wysokoœci
– 544.000 z³,
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeñ dla nauczycieli.
§5
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ
zleconych odrêbnymi ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej wykonywanych
na podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.
3. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wykonywanych na podstawie porozumieñ
(umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.
§6

Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wysokoœci
241.004.073 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1, z tego:
1) dochody bud¿etu gminy w wysokoœci
207.239.302 z³,
2) dochody bud¿etu powiatu w wysokoœci
33.764.771 z³,

1. Ustala siê dochody w kwocie 960.000 z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 710.000 z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w miejskim programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 250.000 z³ na realizacjê zadañ okreœlonych w miejskim programie przeciwdzia³ania narkomanii.

§2

§7

1. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoœci
274.483.623 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2,z tego:
1) wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci
230.747.890 z³,
2) wydatki bud¿etu powiatu w wysokoœci
43.735.733 z³,

1. Ustala siê plan przychodów i wydatków w ³¹cznej
kwocie (zbiorczo), dla:
1) zak³adów bud¿etowych:
przychody
35.107.082 z³,
wydatki
34.955.995 z³

§1
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2) gospodarstw pomocniczych jednostek bud¿etowych:
przychody
737.500 z³,
wydatki
716.711 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.
2. Ustala siê plan dochodów i wydatków w ³¹cznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów w³asnych jednostek bud¿etowych: dochody 482.608 z³; wydatki 499.608 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.
§8

b) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym
(2008) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci
dzia³ania miasta i termin zap³aty up³ywa w 2008
roku na ³¹czn¹ kwotê 2.300.000 z³,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych na przeniesieniach wydatków pomiêdzy paragrafami i rozdzia³ami z wy³¹czeniem przeniesieñ
wydatków miêdzy dzia³ami,
4) przekazania kierownikom jednostek bud¿etowych
uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ w planie dochodów w³asnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom zak³adów bud¿etowych do
dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych na przeniesieniach wydatków miêdzy paragrafami rozdzia³ami z wy³¹czeniem wydatków miêdzy
dzia³ami,
6) udzielania w roku bud¿etowym po¿yczek do ³¹cznej
kwoty 1.500.000 z³,
7) udzielania w roku bud¿etowym porêczeñ i gwarancji
do ³¹cznej kwoty 2. 000.000 z³,
8) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu miasta.

1. Zakres dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zak³adów bud¿etowych i gospodarstwa pomocniczego okreœla
za³¹cznik nr 8.
2. Ustala siê dotacje podmiotowe dla:
1) miejskich instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê
4.525.000 z³,
2) dzia³aj¹cych na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkó³ i placówek oœwiatowo – wychowawczych w wysokoœci
2.055.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.
3. Ustala siê dotacje celowe na zadania w³asne miasta
realizowane przez podmioty nale¿¹ce i nienale¿¹ce
do sektora finansów publicznych na ³¹czn¹ kwotê
3.494.981 z³, zgodnie za³¹cznikiem nr 10.

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

§9

§ 12

1. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoœci:
1) przychody
140.000 z³,
2) wydatki
269.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11,
2. Ustala siê plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci:
3) przychody
73.000 z³,
4) wydatki
73.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11,
3. Ustala siê plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym w wysokoœci:
1) przychody
137.000 z³,
2) wydatki
227.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 10
Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów wartoœciowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci
10.000.000 z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze œrodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
œrodków zagranicznych oraz na zadania wynikaj¹ce z kontraktów wojewódzkich do wysokoœci
okreœlonej w za³¹cznikach nr 3 i nr 4,

§ 11

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
Wieczes³aw Augustyniak
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UCHWA£A Nr IV/35/2007
Rady Miasta Sopotu
z dnia 5 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu kortów tenisowych
i ulic Haffnera, Powstañców Warszawy, Wosia Budzysza w mieœcie Sopocie
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) i art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 i
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128). Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Stwierdza siê zgodnoœæ z ustaleniami „Studium uwa-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 87

— 5919 —

runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu” i uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu kortów tenisowych i ulic
Haffnera, Powstañców Warszawy, Wosia Budzysza w
mieœcie Sopocie oznaczony symbolem R–1/03, zwany
dalej „planem”, obejmuj¹cy teren o powierzchni 8,90 ha
w granicach jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 12 terenów oznaczonych symbolem dwucyfrowym od 01 do 12
oraz ich przeznaczenie – g³ówn¹ funkcjê – oznaczone
symbolem literowym:
MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – us³ugowej
(wszelkie formy zabudowy mieszkaniowej)
US – tereny sportu i rekreacji
ZP – tereny zieleni urz¹dzonej
KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze
KDD – tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe
§3
1. Wyjaœnienie u¿ytych pojêæ:
1) intensywnoœæ zabudowy okreœlaj¹, ustalone w kartach terenu: dopuszczalna wysokoœæ zabudowy
oraz dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod zabudowê,
2) wysokoœæ zabudowy = wysokoœæ budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu uœrednionej w
granicach rzutu budynku do kalenicy wzglêdnie
innego najwy¿szego punktu budynku lub wg ustaleñ szczegó³owych (nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych),
3) teren przeznaczony pod zabudowê = powierzchnia zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê
terenu;
do powierzchni zabudowy nie wlicza siê:
— powierzchni obiektów budowlanych ani ich czêœci nie wystaj¹cych ponad powierzchniê terenu,
— powierzchni elementów drugorzêdnych, np.
schodów zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych,
daszków, markiz, wystêpów dachowych, oœwietlenia zewnêtrznego,
4) okreœlone na rysunku planu linie zabudowy nie
dotycz¹ wykuszy, balkonów, schodów, ganków
wejœciowych, werand,
5) ustalenie zakazu podzia³ów dzia³ek nie dotyczy
mo¿liwoœci podzia³ów koryguj¹cych i porz¹dkuj¹cych,
6) ustalone w planie zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych
infrastruktury technicznej,
7) stawka procentowa – podstawa do okreœlenia jednorazowej op³aty wnoszonej na rzecz gminy, okreœlonej w stosunku procentowym do wzrostu
wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem
planu na zasadach okreœlonych w art. 36 ust. 4
wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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8) stan istniej¹cy – stan na rok 2006,
9) okreœlone w kartach terenu wskaŸniki parkowania, sformu³owane dla okreœlonych rodzajów funkcji, w przypadku inwestycji polegaj¹cej na zmianie
sposobu u¿ytkowania, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie istniej¹cych obiektów budowlanych
lub ich czêœci, dotycz¹ powierzchni u¿ytkowej powy¿ej 80 m2,
10) okreœlenie reklama sta³a na obiektach budowlanych lub wolnostoj¹ca oznacza rodzaje reklam:
— w zakresie formy:
— plakat, nieoœwietlon¹ planszê, napis na markizie,
— oœwietlon¹ planszê lub kaseton,
— ekran reklamowy (np. billboard, baner, transparent),
— w zakresie treœci: informacjê szersz¹ ni¿ nazwa
lokalu us³ugowego nie zwi¹zana z jego siedzib¹ (np. zawieraj¹c¹ asortyment us³ug lub towarów, slogan reklamowy),
11) tereny zabudowy mieszkaniowo – us³ugowej, co
oznacza tereny o funkcji mieszkaniowej, us³ugowej
b¹dŸ mieszanej mieszkaniowo us³ugowej,
12) karta terenu – zbiór przepisów szczegó³owych niniejszej uchwa³y odnosz¹cych siê do terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
2. Ustalenia szczegó³owe planu zawieraj¹ poni¿sze
karty terenu od nr 01 do nr 12.
3. Karty terenu:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr R–1/03
1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA: 0,75 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZP – teren zieleni urz¹dzonej – kompleks ekologiczny Potoku Kamiennego.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
4.1 zespó³ zieleni wysokiej na terenie 01 stanowi istotny element w uk³adzie kompozycyjnym wnêtrza
ulicy Haffnera i pozostaje w œcis³ym zwi¹zku przestrzennym z Parkiem Pó³nocnym,
4.2 zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego okreœlaj¹ ustalenia zawarte w punktach 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
5.1 linie zabudowy – nie dotyczy,
5.2 wysokoœæ zabudowy – nie dotyczy,
5.3 maksymalna wielkoœæ terenu przeznaczonego pod
zabudowê – nie dotyczy,
5.4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie
dotyczy, obowi¹zuje zachowanie funkcji zieleni,
5.5 forma zabudowy – nie dotyczy,
5.6 geometria dachu – nie dotyczy,
5.7 intensywnoœæ zabudowy – nie dotyczy,
5.8 inne:
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ o charakterze ogrodowym – rzeŸby plenerowe, ³awki,
oœwietlenie, œcie¿ki itp.,
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— w przypadku wydzielenia dzia³ki, o której mowa w pkt. 6.4 ustala siê obowi¹zek ka¿dorazowego udostêpnienia pasa gruntu o szerokoœci 5
m od cieku „Kamienny Potok” w celu przeprowadzenia prac remontowych); w zwi¹zku z powy¿szym ogrodzenie od strony pó³nocnej dzia³ki
winno byæ ³atwe do demonta¿u.
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
6.1 wielkoœæ dzia³ki – dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki jak w pkt. 6.4,
6.2 szerokoœæ frontu dzia³ek – nie dotyczy,
6.3 k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie dotyczy,
6.4 obszary wymagaj¹ce przeprowadzenia scaleñ
i podzia³ów nieruchomoœci – nie ustala siê; dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki przylegaj¹cej do
dzia³ki nr 40, której granica zachodnia bêdzie przed³u¿eniem zachodniej granicy dzia³ki nr 16, a granica pó³nocna bêdzie prowadzona w tej samej
odleg³oœci od potoku Kamiennego jak pó³nocna
granica dzia³ki nr 40.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
7.1 zespó³ zieleni miejskiej – do zachowania (ochrona
i rewaloryzacja).
8. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
8.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu strefy restauracji urbanistycznej zespo³u urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru
zabytków województwa decyzj¹ nr 771 z dnia
12.02.1979 r.,
8.2 teren 01 po³o¿ony jest w zasiêgu, wyznaczonej w
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu, strefy „A”
pe³nej ochrony historycznej struktury przestrzennej – przedmiot ochrony stanowi zieleñ jako forma przeznaczenia terenu,
8.3 warunki ochrony:
— zakaz stosowania reklam sta³ych wolnostoj¹cych,
— zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych,
— obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, miedŸ, cynk, o³ów itp.) oraz detali
architektonicznych wywodz¹cych siê z form historycznych.
9. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
9.1 zakaz stosowania reklam sta³ych wolnostoj¹cych,
9.2 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW:
10.1 obszary wpisane do rejestru zabytków, jak w
pkt. 8 – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ usta-
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lenia zawarte w niniejszej karcie terenu,
10.2 teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte
w niniejszej karcie terenu,
10.3 teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego; wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z w³aœciwym terytorialnie organem administracji
morskiej.
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU:
11.1 teren do rzêdnej +2,50 m n.p.m. zagro¿ony zalaniem przez wody morskie wskutek spiêtrzeñ sztormowych oraz prognozowanego wzrostu poziomu
morza w wyniku efektu cieplarnianego,
11.2 zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotycz¹cymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt.10.
12. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
12.1 dostêpnoœæ drogowa – od ulic Haffnera (07.KDZ),
i Powstañców W–wy (08.KDZ),
12.2 parkingi – zakaz parkowania, parkowanie poza
granicami terenu,
12.3 zaopatrzenie w wodê – z ogólnomiejskiej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci,
12.4 odprowadzenie œcieków komunalnych – nie dotyczy,
12.5 odprowadzenie wód opadowych – do gruntu,
12.6 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej,
12.7 zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
12.8 zaopatrzenie w ciep³o – indywidualne – nie dotyczy,
12.9 gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
zorganizowane sk³adowisko odpadów.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW:
13.1 dopuszcza siê istniej¹cy sposób u¿ytkowania do
czasu zagospodarowania docelowego.
14. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
15. INNE ZAPISY:
15.1 ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych,
15.2 zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej,
15.3 dopuszcza siê mo¿liwoœæ budowy niewielkich
obiektów infrastruktury technicznej nie koliduj¹cych z istniej¹c¹ zieleni¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr R–1/03
1. NUMER TERENU: 02
2. POWIERZCHNIA: 0,80 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU – teren zabudowy
mieszkaniowo – us³ugowej (wszelkie formy zabudowy mieszkaniowej); zakres dopuszczalnych funkcji
us³ugowych: ochrona zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe i specjalistyczne w uzgodnieniu z Naczelnym
Lekarzem Uzdrowiska, hotele pensjonaty, gastrono-
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mia, oraz us³ugi dla mieszkañców jako funkcje towarzysz¹ce; dla dzia³ki nr 40 funkcja rekreacyjna lub
us³ugowa; ustala siê zakaz budowy nowych budynków mieszkalnych – ustalenie nie dotyczy zabudowy
odtworzeniowej w zakresie istniej¹cej funkcji mieszkaniowej oraz dzia³ki nr 16, na której dopuszcza siê
now¹ zabudowê o funkcji mieszanej mieszkaniowej
jednorodzinnej i us³ugowej, jako uzupe³nienie istniej¹cego ci¹gu zabudowy.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
4.1 nowa zabudowa musi byæ zharmonizowana pod
wzglêdem zasad podzia³ów i proporcji, a tak¿e detali i kolorystyki oraz zastosowanych materia³ów
budowlanych z formami historycznej zabudowy
miasta, a tak¿e podporz¹dkowaæ siê celowi uzyskania harmonijnej ca³oœci zespo³u urbanistycznego,
4.2 nale¿y d¹¿yæ do uporz¹dkowania zabudowy poprzez sukcesywn¹ likwidacjê substandardowych
budynków, oraz organizacjê zieleni przydomowej,
4.3 zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego okreœlaj¹ ustalenia zawarte w punktach 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
5.1 linie zabudowy – jak na rysunku planu,
5.2 wysokoœæ zabudowy – do 12,5 m, dla budynków
objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ jak w pkt. 8.2,
dla dzia³ki nr 40 zabudowa parterowa z poddaszem u¿ytkowym w dachu stromym, krytym dachówka ceramiczn¹,
5.3 maksymalna wielkoœæ terenu przeznaczonego pod
zabudowê – 25% powierzchni dzia³ki; ustalenie
nie dotyczy zabudowy odtworzeniowej, gdzie dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej powierzchni
zabudowanej,
5.4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
60% powierzchni dzia³ki, obowi¹zuje zachowanie
przedogródków od strony ulicy Powstañców W–wy,
nale¿y d¹¿yæ do powiêkszenia powierzchni zielonych,
5.5 forma zabudowy – wolnostoj¹ca,
5.6 geometria dachu – dachy spadziste o k¹cie nachylenia po³aci dachowych do 45 O lub mansardowe, dla dzia³ki nr 40 wyklucza siê mansardow¹
formê dachu,
5.7 intensywnoœæ zabudowy okreœlaj¹ ustalenia zawarte w pkt. 5.2 i 5.3,
5.8 inne:
— wyklucza siê pokrycie dachów blachodachówk¹
i dachówk¹ bitumiczn¹,
— wymaga siê wysokiego standardu zabudowy
i wysokiej jakoœci rozwi¹zañ architektonicznych,
— dla dzia³ki nr 40 ustala siê obowi¹zek ka¿dorazowego udostêpnienia pasa gruntu o szerokoœci 5 m od cieku „Kamienny Potok” w celu
przeprowadzenia prac remontowych lub na wypadek awarii przepustu (przejœcie pod ul. Powstañców W–wy); w zwi¹zku z powy¿szym
ogrodzenie od strony pó³nocnej dzia³ki winno
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byæ ³atwe do demonta¿u.
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
6.1 wielkoœæ dzia³ki – jak w stanie istniej¹cym,
6.2 szerokoœæ frontu dzia³ek – wzd³u¿ ul. Powstañców
W–wy jak w stanie istniej¹cym (podzia³ historyczny),
6.3 k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – jak w stanie istniej¹cym (± 5 O),
6.4 obszary wymagaj¹ce przeprowadzenia scaleñ
i podzia³ów nieruchomoœci –nie ustala siê; w przypadku scalenia dzia³ek nr 16 i 40 obowi¹zuje zakaz zabudowy terenu po dzia³ce nr 40.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
7.1 zachowaæ strefê 15 m woln¹ od inwestycji dla pomników przyrody o numerach ewidencyjnych 537
i 845, które znajduj¹ siê na posesji przy ul. Powstañców W–wy 71 oraz o numerze 475 na posesji przy ul. Powstañców W–wy 79,
7.2 ochrona ozdobnego drzewostanu, wymagana pielêgnacja, rewaloryzacja istniej¹cej zieleni urz¹dzonej.
8. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
8.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu strefy restauracji urbanistycznej zespo³u urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru
zabytków województwa decyzj¹ nr 771 z dnia
12.02.1979 r.,
8.2 teren 02 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy „A” pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej –
przedmiot ochrony stanowi¹:
— historyczny uk³ad przestrzenny miasta, czyli
w sytuacji terenu 02 zespó³ zabudowy willowej
wraz z posesjami, historyczne rozplanowanie
zabudowy, jej zasadnicze proporcje i charakter
architektury, podzia³ dzia³ek, rozplanowanie
wnêtrza ulicznego ul. Powstañców W–wy, linie
zabudowy, historyczne ogrodzenia,
— sylweta od strony morza,
— historyczna zabudowa:
— wille:
ul. Powstañców W–wy 71 z roku 1898,
ul. Powstañców W–wy 73, willa „Halina” z roku ok. 1910,
ul. Powstañców W–wy 75, willa–pensjonat
z roku 1893,
ul. Powstañców W–wy 77, willa wielomieszkaniowa z roku 1896,
ul. Powstañców W–wy 79, z roku 1905,
ul. Powstañców W–wy 81, z roku 1893,
ochrona bry³y, linii zabudowy, k¹ta nachylenia
i pokrycia po³aci dachowych, wysokoœci; dla budynku przy ul. ul. Powstañców W–wy 81, dopuszcza siê rozbudowê od strony zachodniej w kierunku
dzia³ki nr 46,
8.3 warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
— nowa zabudowa musi byæ zharmonizowana pod
wzglêdem zasad podzia³ów i proporcji, a tak¿e
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detali i kolorystyki, zastosowanych materia³ów
budowlanych z formami wartoœciowych budynków w rejonie planu, a tak¿e podporz¹dkowaæ
siê celowi uzyskania harmonijnej ca³oœci zespo³u urbanistycznego,
— w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cego budynku wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz stosowanie
materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym,
— w warstwie zewnêtrznej budynków obowi¹zuje
stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec,
granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno,
¿elazo kute, mosi¹dz, miedŸ, cynk, o³ów itp.)
oraz detali architektonicznych wywodz¹cych siê
z form historycznych,
— obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania i uzgadniania
z w³aœciwym konserwatorem zabytków studiów
krajobrazowo – architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekœcie krajobrazu otoczenia,
8.4 warunki inne:
— zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach
budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
— zakaz realizacji obiektów substandardowych,
— zakaz zabudowy loggi i balkonów,
— ochrona stolarki okiennej i drzwiowej – w przypadku wymiany wymagana stolarka drewniana
z rekonstrukcj¹ detali i zachowaniem kolorystyki, ustalenie dotyczy zabudowy historycznej
(pkt.8.2).
9. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
9.1 zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
9.2 zakaz realizacji obiektów substandardowych,
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW:
10.1 obszary wpisane do rejestru zabytków, jak w pkt.
8 – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu,
10.2 teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte
w niniejszej karcie terenu,
10.3 w granicach terenu znajduj¹ siê trzy pomniki przyrody: o numerze ewidencyjnym 537 (szydlica japoñska), o numerze ewidencyjnym 845 (buk
pospolity), o numerze ewidencyjnym 475 (sosna
czarna) – zachowaæ strefê 15 m woln¹ od inwestycji,
10.4 teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego; wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z w³aœciwym terytorialnie organem administracji
morskiej.
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU:
11.1 teren do rzêdnej +2,50 m n.p.m. zagro¿ony zala-
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niem przez wody morskie wskutek spiêtrzeñ sztormowych oraz prognozowanego wzrostu poziomu
morza w wyniku efektu cieplarnianego,
11.2 zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotycz¹cymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt.10.
12. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
12.1 dostêpnoœæ drogowa – od ulicy Powstañców W–wy
poza granicami planu,
12.2 parkingi – min.2,5 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug, dla funkcji mieszkaniowej min. 1 stanowisko na mieszkanie, dla nowej zabudowy
w granicach dzia³ki,
12.3 zaopatrzenie w wodê – z ogólnomiejskiej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci,
12.4 odprowadzenie œcieków komunalnych – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
12.5 odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej kanalizacji deszczowej, z parkingów – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych,
12.6 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej,
12.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci rozdzielczej,
12.8 zaopatrzenie w ciep³o – indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne,
12.9 gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
zorganizowane sk³adowisko odpadów.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW:
13.1 dopuszcza siê istniej¹cy sposób u¿ytkowania do
czasu zagospodarowania docelowego.
14. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
15. INNE ZAPISY:
15.1 ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych,
15.2 zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej,
15.3 dopuszcza siê mo¿liwoœæ budowy niewielkich
obiektów infrastruktury technicznej nie koliduj¹cych z istniej¹c¹ zieleni¹,
15.4 zakaz budowy gara¿y naziemnych, ustalenie nie
dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
15.5 wykonanie obiektów budowlanych nale¿y poprzedziæ szczegó³owym rozpoznaniem warunków geologiczno – in¿ynierskich i hydrogeologicznych,
przeprowadzonym zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami: rozporz¹dzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych, ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wykonawczymi do ustawy;
w przypadku koniecznoœci prowadzenia odwodnieñ
budowlanych prace te prowadziæ zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w ustawie Prawo wodne;
w projektach budowlanych obiektów posadowianych poni¿ej poziomu zwierciad³a wód podziemnych nale¿y przewidzieæ rozwi¹zania zapobiegaj¹ce
podpiêtrzaniu wód,
15.6 zapewniæ ludnoœci Ÿród³a nieska¿onej wody wg
programu zapotrzebowania w wodê m. Sopotu
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w warunkach specjalnych; w planowanych do realizacji budynkach u¿ytecznoœci publicznej
uwzglêdniæ lokalizacjê ukryæ zgodnie z wymogami obrony cywilnej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr R–1/03
1. NUMER TERENU: 03
2. POWIERZCHNIA: 0,99 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU – teren zabudowy
mieszkaniowo – us³ugowej (wszelkie formy zabudowy mieszkaniowej), zakres dopuszczalnych funkcji
us³ugowych: ochrona zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe i specjalistyczne w uzgodnieniu z Naczelnym
Lekarzem Uzdrowiska, hotele, pensjonaty, gastronomia, nauka, obs³uga kongresów, sale konferencyjne, biura oraz us³ugi dla mieszkañców jako funkcje
towarzysz¹ce; na dzia³kach 7/3 i 7/4 – funkcja hotelowa, pensjonatowa lub lecznictwa uzdrowiskowego; ustala siê zakaz budowy nowych budynków
mieszkalnych – ustalenie nie dotyczy zabudowy odtworzeniowej w zakresie istniej¹cej funkcji mieszkaniowej.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
4.1 nowa zabudowa musi byæ zharmonizowana pod
wzglêdem zasad podzia³ów i proporcji, a tak¿e detali i kolorystyki oraz zastosowanych materia³ów
budowlanych z formami historycznej zabudowy
miasta, a tak¿e podporz¹dkowaæ siê celowi uzyskania harmonijnej ca³oœci zespo³u urbanistycznego,
4.2 nale¿y d¹¿yæ do uporz¹dkowania wnêtrza kwarta³u zabudowy poprzez sukcesywn¹ likwidacjê
substandardowych budynków, oraz organizacjê
zieleni przydomowej,
4.3 zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego okreœlaj¹ ustalenia zawarte w punktach 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
5.1 linie zabudowy – jak na rysunku planu,
5.2 wysokoœæ zabudowy – do 12,5 m, dla budynków
objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ jak w pkt. 8.2,
dla dzia³ki 35/16 nie wy¿ej ni¿ budynek istniej¹cy,
5.3 maksymalna wielkoœæ terenu przeznaczonego pod
zabudowê – 25% powierzchni dzia³ki; ustalenie
nie dotyczy zabudowy odtworzeniowej, gdzie dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej powierzchni
zabudowanej,
5.4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
60% powierzchni dzia³ki, obowi¹zuje zachowanie
przedogródków od strony ulic, nale¿y d¹¿yæ do
zwiêkszenia powierzchni zielonych,
5.5 forma zabudowy – wolnostoj¹ca,
5.6 geometria dachu – dachy spadziste o k¹cie nachylenia po³aci dachowych do 45 O lub mansardowe,
5.7 intensywnoœæ zabudowy okreœlaj¹ ustalenia zawarte w pkt. 5.2 i 5.3,
5.8 inne:
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— wyklucza siê pokrycie dachów blachodachówk¹
i dachówk¹ bitumiczn¹,
— wymaga siê wysokiego standardu zabudowy
i wysokiej jakoœci rozwi¹zañ architektonicznych.
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
6.1 wielkoœæ dzia³ki – jak w stanie istniej¹cym, dopuszcza siê podzia³ dzia³ki 35/16 na dwie dzia³ki
budowlane,
6.2 szerokoœæ frontu dzia³ek – jak w stanie istniej¹cym (podzia³ historyczny), dla dzia³ki 35/16 nie
ustala siê,
6.3 k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – jak w stanie istniej¹cym (± 5 O),
6.4 obszary wymagaj¹ce przeprowadzenia scaleñ
i podzia³ów nieruchomoœci – nie ustala siê.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
7.1 ochrona ozdobnego drzewostanu, wymagana pielêgnacja, rewaloryzacja istniej¹cej zieleni urz¹dzonej.
8. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
8.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu strefy restauracji urbanistycznej zespo³u urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru
zabytków województwa decyzj¹ nr 771 z dnia
12.02.1979 r.,
8.2 teren 03 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy „A” pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej –
przedmiot ochrony stanowi¹:
— historyczny uk³ad przestrzenny miasta, czyli
w sytuacji terenu 03 historyczne rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje i charakter architektury, podzia³y dzia³ek, rozplanowanie wnêtrz ulicznych, linie zabudowy,
historyczne ogrodzenia,
— historyczna zabudowa wraz z posesjami:
— kamienica czynszowa przy ul. Powstañców
W–wy 65 z roku 1899,
— dom mieszkalny przy ul. Powstañców W–wy
67 z roku 1920,
ochrona bry³y, linii zabudowy, k¹ta nachylenia
i pokrycia po³aci dachowych, wysokoœci,
— dom mieszkalny kilkumieszkaniowy przy ul.
Haffnera 78 z roku 1897,
— willa o charakterze reprezentacyjnym przy
ul. Wosia Budzysza 4 z roku ok. 1900,
ochrona pe³na,
8.3 warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
— nowa zabudowa musi byæ zharmonizowana pod
wzglêdem zasad podzia³ów i proporcji, a tak¿e
detali i kolorystyki, zastosowanych materia³ów
budowlanych z formami wartoœciowych budynków w rejonie planu, a tak¿e podporz¹dkowaæ
siê celowi uzyskania harmonijnej ca³oœci zespo³u urbanistycznego,
— w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cego budynku wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz
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stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym,
— w warstwie zewnêtrznej budynków obowi¹zuje
stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec,
granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno,
¿elazo kute, mosi¹dz, miedŸ, cynk, o³ów itp.)
oraz detali architektonicznych wywodz¹cych siê
z form historycznych,
— obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania i uzgadniania
z w³aœciwym konserwatorem zabytków studiów
krajobrazowo – architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekœcie krajobrazu otoczenia,
8.4 warunki inne:
— zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach
budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
— zakaz realizacji obiektów substandardowych,
— zakaz zabudowy loggi i balkonów,
— ochrona stolarki okiennej i drzwiowej – w przypadku wymiany wymagana stolarka drewniana
z rekonstrukcj¹ detali i zachowaniem kolorystyki, ustalenie dotyczy zabudowy historycznej
(pkt.8.2).
9. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
9.1 zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
9.2 zakaz realizacji obiektów substandardowych.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW:
10.1 obszary wpisane do rejestru zabytków, jak w pkt. 8
– sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia
zawarte w niniejszej karcie terenu,
10.2 teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte
w niniejszej karcie terenu,
10.3 teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego; wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z w³aœciwym terytorialnie organem administracji
morskiej.
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU:
11.1 teren do rzêdnej +2,50 m n.p.m. zagro¿ony zalaniem przez wody morskie wskutek spiêtrzeñ sztormowych oraz prognozowanego wzrostu poziomu
morza w wyniku efektu cieplarnianego,
11.2 zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotycz¹cymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt.10.
12. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
12.1 dostêpnoœæ drogowa – od ulicy Haffnera (07. KDZ),
Wosia Budzysza (12. KDD), oraz Powstañców
W–wy i ulicy dojazdowej (bez nazwy) poza granicami planu,
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12.2 parkingi – min.2,5 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug, dla funkcji mieszkaniowej min. 1 stanowisko na mieszkanie, dla nowej zabudowy
w granicach dzia³ki,
12.3 zaopatrzenie w wodê – z ogólnomiejskiej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci,
12.4 odprowadzenie œcieków komunalnych – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
12.5 odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej kanalizacji deszczowej, z parkingów – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych,
12.6 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej,
12.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci rozdzielczej,
12.8 zaopatrzenie w ciep³o – indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne,
12.9 gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
zorganizowane sk³adowisko odpadów.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW:
13.1 dopuszcza siê istniej¹cy sposób u¿ytkowania do
czasu zagospodarowania docelowego.
14. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
15. INNE ZAPISY:
15.1 ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych,
15.2 dopuszcza siê mo¿liwoœæ budowy niewielkich
obiektów infrastruktury technicznej nie koliduj¹cych z istniej¹c¹ zieleni¹,
15.3 zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej,
15.4 zakaz budowy gara¿y naziemnych,
15.5 wykonanie obiektów budowlanych nale¿y poprzedziæ szczegó³owym rozpoznaniem warunków geologiczno – in¿ynierskich i hydrogeologicznych,
przeprowadzonym zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami: rozporz¹dzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych, ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wykonawczymi do ustawy;
w przypadku koniecznoœci prowadzenia odwodnieñ
budowlanych prace te prowadziæ zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w ustawie Prawo wodne;
w projektach budowlanych obiektów posadowianych poni¿ej poziomu zwierciad³a wód podziemnych nale¿y przewidzieæ rozwi¹zania zapobiegaj¹ce
podpiêtrzaniu wód,
15.6 zapewniæ ludnoœci Ÿród³a nieska¿onej wody wg
programu zapotrzebowania w wodê m. Sopotu
w warunkach specjalnych; w planowanych do realizacji budynkach u¿ytecznoœci publicznej
uwzglêdniæ lokalizacjê ukryæ zgodnie z wymogami obrony cywilnej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr R–1/03
1. NUMER TERENU: 04
2. POWIERZCHNIA: 2,00 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU – teren zabudowy
mieszkaniowo – us³ugowej (wszelkie formy zabudo-
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wy mieszkaniowej), zakres dopuszczalnych funkcji
us³ugowych: ochrona zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe i specjalistyczne w uzgodnieniu z Naczelnym
Lekarzem Uzdrowiska, hotele pensjonaty, gastronomia, nauka, oœwiata oraz us³ugi dla mieszkañców jako funkcje towarzysz¹ce; ustala siê zakaz budowy
nowych budynków mieszkalnych – ustalenie nie dotyczy zabudowy odtworzeniowej w zakresie istniej¹cej funkcji mieszkaniowej oraz dzia³ki nr 33, na
której dopuszcza siê now¹ zabudowê o funkcji mieszanej mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej,
jako uzupe³nienie istniej¹cej zabudowy.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
4.1 nowa zabudowa musi byæ zharmonizowana pod
wzglêdem zasad podzia³ów i proporcji, a tak¿e detali i kolorystyki oraz zastosowanych materia³ów
budowlanych z formami historycznej zabudowy
miasta, a tak¿e podporz¹dkowaæ siê celowi uzyskania harmonijnej ca³oœci zespo³u urbanistycznego,
4.2 nale¿y d¹¿yæ do uporz¹dkowania wnêtrza kwarta³u zabudowy poprzez sukcesywn¹ likwidacjê
substandardowych budynków, organizacjê dojazdów, wewnêtrznych parkingów oraz zieleni przydomowej,
4.3 zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego okreœlaj¹ ustalenia zawarte w punktach 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
5.1 linie zabudowy – jak na rysunku planu, dopuszcza siê rozbudowê budynku przy ul. Powstañców
W–wy 51 poza okreœlon¹ na rysunku planu lini¹
zabudowy jak w pkt 8.2,
5.2 wysokoœæ zabudowy – do 12,5 m, dla budynków
objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ jak w pkt. 8.2,
5.3 maksymalna wielkoœæ terenu przeznaczonego pod
zabudowê – 25% powierzchni dzia³ki, dla posesji
przy ul. Powstañców W–wy 51 – 20%; ustalenie
nie dotyczy zabudowy odtworzeniowej, gdzie dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej powierzchni
zabudowanej,
5.4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
60% powierzchni dzia³ki, obowi¹zuje zachowanie
przedogródków od strony ulic, nale¿y d¹¿yæ do
zwiêkszenia powierzchni zielonych,
5.5 forma zabudowy – wolnostoj¹ca,
5.6 geometria dachu – dachy spadziste o k¹cie nachylenia po³aci dachowych do 45 O lub mansardowe,
5.7 intensywnoœæ zabudowy okreœlaj¹ ustalenia zawarte w pkt. 5.2 i 5.3,
5.8 inne:
— wyklucza siê pokrycie dachów blachodachówk¹
i dachówk¹ bitumiczn¹,
— wymaga siê wysokiego standardu zabudowy
i wysokiej jakoœci rozwi¹zañ architektonicznych.
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
6.1 wielkoœæ dzia³ki – jak w stanie istniej¹cym,
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6.2 szerokoœæ frontu dzia³ek – jak w stanie istniej¹cym (podzia³ historyczny),
6.3 k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – jak w stanie istniej¹cym (± 5 O),
6.4 obszary wymagaj¹ce przeprowadzenia scaleñ
i podzia³ów nieruchomoœci – nie ustala siê.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
7.1 ochrona ozdobnego drzewostanu, wymagana pielêgnacja, rewaloryzacja istniej¹cej zieleni urz¹dzonej.
8. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
8.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu strefy restauracji urbanistycznej zespo³u urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru
zabytków województwa decyzj¹ nr 771 z dnia
12.02.1979 r.,
8.2 teren 04 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy „A” pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej –
przedmiot ochrony stanowi¹:
— historyczny uk³ad przestrzenny miasta, czyli w
sytuacji terenu 04 historyczne rozplanowanie
zabudowy, jej zasadnicze proporcje i charakter
architektury, podzia³y dzia³ek, rozplanowanie
wnêtrz ulicznych, linie zabudowy, historyczne
ogrodzenia,
— historyczna zabudowa:
— willa przy ul. Haffnera 72 z roku 1910–15,
obecnie przedszkole, obiekt wpisany do rejestru zabytków nr decyzji 1057 z 05.01.1990 r.
– ochrona pe³na,
— kamienica przy ul. Haffnera 70 z pocz. XX w.,
— willa dwurodzinna przy ul. Haffnera 66/68
z 1905 r.,
ochrona bry³y, linii zabudowy, k¹ta nachylenia
i pokrycia po³aci dachowych, wysokoœci,
— willa–pensjonat przy ul. Powstañców W–wy
51 z 1900 r. – ochrona k¹ta nachylenia po³aci dachowych, wysokoœci i historycznych detali, w tym ozdobnej werandy w elewacji
zachodniej; ewentualna rozbudowa mo¿liwa
jedynie w kierunku wschodnim; w przypadku
rozbudowy obowi¹zuje:
— szerokoœæ frontu od strony ul. Powstañców W–wy – 10 m,
— powierzchnia zabudowy czêœci dobudowanej – do 100 m2,
— usytuowanie czêœci dobudowanej – symetrycznie w stosunku do elewacji,
dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoœci o 1 m
(przy zachowaniu k¹ta nachylenia po³aci dachowych),
8.3 warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
— nowa zabudowa musi byæ zharmonizowana pod
wzglêdem zasad podzia³ów i proporcji, a tak¿e
detali i kolorystyki, zastosowanych materia³ów
budowlanych z formami wartoœciowych budynków w rejonie planu, a tak¿e podporz¹dkowaæ
siê celowi uzyskania harmonijnej ca³oœci zespo³u urbanistycznego,
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— w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cego budynku wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz stosowanie
materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym,
— w warstwie zewnêtrznej budynków obowi¹zuje
stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec,
granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno,
¿elazo kute, mosi¹dz, miedŸ, cynk, o³ów itp.)
oraz detali architektonicznych wywodz¹cych siê
z form historycznych,
— obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania i uzgadniania
z w³aœciwym konserwatorem zabytków studiów
krajobrazowo – architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekœcie krajobrazu otoczenia,
8.4 warunki inne:
— zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach
budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
— zakaz realizacji obiektów substandardowych,
— zakaz zabudowy loggi i balkonów,
— ochrona stolarki okiennej i drzwiowej – w przypadku wymiany wymagana stolarka drewniana
z rekonstrukcj¹ detali i zachowaniem kolorystyki, ustalenie dotyczy zabudowy historycznej
(pkt.8.2).
9. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
9.1 zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
9.2 zakaz realizacji obiektów substandardowych.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW:
10.1 obszary wpisane do rejestru zabytków, jak
w pkt. 8 – sposób zagospodarowania okreœlaj¹
ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu,
10.2 teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte
w niniejszej karcie terenu,
10.3 teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego; wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ
z w³aœciwym terytorialnie organem administracji
morskiej.
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU:
11.1 teren do rzêdnej +2,50 m n.p.m. zagro¿ony zalaniem przez wody morskie wskutek spiêtrzeñ sztormowych oraz prognozowanego wzrostu poziomu
morza w wyniku efektu cieplarnianego,
11.2 zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotycz¹cymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt.10.
12. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
12.1 dostêpnoœæ drogowa – od ulicy Haffnera (07. KDZ),
Wosia Budzysza (12. KDD), oraz Powstañców
W–wy poza granicami planu,
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12.2 parkingi – min.2,5 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug, dla funkcji mieszkaniowej min. 1 stanowisko na mieszkanie, dla nowej zabudowy
w granicach dzia³ki,
12.3 zaopatrzenie w wodê – z ogólnomiejskiej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci,
12.4 odprowadzenie œcieków komunalnych – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
12.5 odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej kanalizacji deszczowej, z parkingów – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych,
12.6 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej,
12.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci rozdzielczej,
12.8 zaopatrzenie w ciep³o – indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne,
12.9 gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
zorganizowane sk³adowisko odpadów,
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW:
13.1 dopuszcza siê istniej¹cy sposób u¿ytkowania do
czasu zagospodarowania docelowego.
14. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
15. INNE ZAPISY:
15.1 ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych,
15.2 dopuszcza siê mo¿liwoœæ budowy niewielkich
obiektów infrastruktury technicznej nie koliduj¹cych z istniej¹c¹ zieleni¹,
15.3 przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane w oparciu o wa¿ne decyzje o pozwoleniu na budowê, niezgodne z ustaleniami planu, mog¹ byæ zakoñczone
zgodnie z wydanymi decyzjami,
15.4 zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej,
15.5 zakaz budowy gara¿y naziemnych,
15.6 wykonanie obiektów budowlanych nale¿y poprzedziæ szczegó³owym rozpoznaniem warunków geologiczno – in¿ynierskich i hydrogeologicznych,
przeprowadzonym zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami: rozporz¹dzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych, ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wykonawczymi do ustawy;
w przypadku koniecznoœci prowadzenia odwodnieñ
budowlanych prace te prowadziæ zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w ustawie Prawo wodne;
w projektach budowlanych obiektów posadowianych poni¿ej poziomu zwierciad³a wód podziemnych nale¿y przewidzieæ rozwi¹zania zapobiegaj¹ce
podpiêtrzaniu wód,
15.7 zapewniæ ludnoœci Ÿród³a nieska¿onej wody
wg programu zapotrzebowania w wodê m. Sopotu w warunkach specjalnych; w planowanych do
realizacji budynkach u¿ytecznoœci publicznej
uwzglêdniæ lokalizacjê ukryæ zgodnie z wymogami obrony cywilnej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr R–1/03
1. NUMER TERENU: 05
2. POWIERZCHNIA: 1,72 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: US – tereny sportu i
rekreacji – zespó³ kortów tenisowych; publiczne przejœcie piesze (dzia³ka nr 36 posiadaj¹ca status drogi publicznej – ul. Tenisowa).
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
4.1 zespó³ kortów tenisowych na terenie 05 stanowi
istotny element w uk³adzie kompozycyjnym miasta
i pozostaje w œcis³ym zwi¹zku przestrzennym z
Parkiem Pó³nocnym po przeciwnej stronie ulicy
Powstañców W–wy; ewentualna zabudowa odtworzeniowa musi byæ zharmonizowana pod wzglêdem zasad podzia³ów i proporcji, a tak¿e detali i
kolorystyki oraz zastosowanych materia³ów budowlanych z formami historycznej zabudowy miasta, a tak¿e podporz¹dkowaæ siê celowi uzyskania
harmonijnej ca³oœci zespo³u urbanistycznego,
4.2 zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego okreœlaj¹ ustalenia zawarte w punktach 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
5.1 linie zabudowy – jak na rysunku planu,
5.2 wysokoœæ zabudowy – nie wy¿ej ni¿ w stanie istniej¹cym,
5.3 maksymalna wielkoœæ terenu przeznaczonego pod
zabudowê – dopuszcza siê rozbudowê hali tenisowej (z dopuszczeniem pokoi goœcinnych) w okreœlonych liniach zabudowy jak na rysunku planu,
5.4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna – jak
w stanie istniej¹cym, obowi¹zuje zachowanie wartoœciowych zespo³ów zieleni, nale¿y d¹¿yæ do
zwiêkszenia powierzchni zielonych,
5.5 forma zabudowy – wolnostoj¹ca,
5.6 geometria dachu – jak w stanie istniej¹cym,
5.7 intensywnoœæ zabudowy okreœlaj¹ ustalenia zawarte w pkt. 5.2 i 5.3,
5.8 inne:
— dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ o charakterze ogrodowym – rzeŸby plenerowe, ³awki,
oœwietlenie, œcie¿ki itp.,
— wymagane publiczne przejœcie piesze jak na rysunku planu (dzia³ka nr 36 posiada status drogi publicznej – ul. Tenisowa),
— wyklucza siê pokrycie dachów blachodachówk¹
i dachówk¹ bitumiczn¹,
— wymaga siê wysokiego standardu zabudowy i
wysokiej jakoœci rozwi¹zañ architektonicznych
— dopuszcza siê funkcje klubowe w budynku dawnej szatni przy ul. Goyki 17/19.
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
6.1 wielkoœæ dzia³ki – min. jak w stanie istniej¹cym
(zakaz dalszych podzia³ów), max. powierzchnia
terenu 05,
6.2 szerokoœæ frontu dzia³ek – nie dotyczy,
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6.3 k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – jak w stanie istniej¹cym (± 5 O),
6.4 obszary wymagaj¹ce przeprowadzenia scaleñ i
podzia³ów nieruchomoœci – nie ustala siê.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
7.1 w granicach terenu wystêpuje okaz drzewa szczególnie wartoœciowy pod wzglêdem przyrodniczym
i krajobrazowym, proponowany do objêcia ochron¹ jako pomnik przyrody, jak na rysunku planu,
jest to:
— buk pospolity odmiany czerwonolistnej przy ul.
Tenisowej,
7.2 obowi¹zuje ochrona drzewostanu i pielêgnacja
zieleni niskiej,
7.3 wymagane zachowanie jako odkrytego Potoku Babidolskiego w ci¹gu dawnej ul. Tenisowej.
8. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
8.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu strefy restauracji urbanistycznej zespo³u urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru
zabytków województwa decyzj¹ nr 771 z dnia
12.02.1979 r.,
8.2 teren 05 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy „A” pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej –
przedmiot ochrony stanowi¹:
— historyczny uk³ad przestrzenny miasta, czyli w
sytuacji terenu 05 funkcja terenu (zespó³ kortów tenisowych) historyczne rozplanowanie
przestrzenne, zasadnicze proporcje zabudowy
towarzysz¹cej i charakter jej architektury, podzia³y dzia³ek, rozplanowanie wnêtrz ulicznych,
linie zabudowy, historyczne ogrodzenia,
— historyczna zabudowa:
— ul. Goyki 17/19 budynek dawnej szatni (obecnie funkcje towarzysz¹ce g³ównej funkcji terenu) na kortach tenisowych z pocz. XX w.,
ochrona pe³na,
8.3 warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
— nowa zabudowa musi byæ zharmonizowana pod
wzglêdem zasad podzia³ów i proporcji, a tak¿e
detali i kolorystyki, zastosowanych materia³ów
budowlanych z formami wartoœciowych budynków w rejonie planu, a tak¿e podporz¹dkowaæ
siê celowi uzyskania harmonijnej ca³oœci zespo³u urbanistycznego,
— w warstwie zewnêtrznej budynków obowi¹zuje
stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec,
granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno,
¿elazo kute, mosi¹dz, miedŸ, cynk, o³ów itp.)
oraz detali architektonicznych wywodz¹cych siê
z form historycznych,
— obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania i uzgadniania
z w³aœciwym konserwatorem zabytków studiów
krajobrazowo – architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekœcie krajobrazu otoczenia (w
tym wysokoœci i szerokoœci frontów),
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8.4 warunki inne:
— zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach
budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
— zakaz realizacji obiektów substandardowych,
— ochrona stolarki okiennej i drzwiowej – w przypadku wymiany wymagana stolarka drewniana
z rekonstrukcj¹ detali, ustalenie dotyczy zabudowy historycznej (pkt.8.2).
9. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
9.1 zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
9.2 zakaz realizacji obiektów substandardowych.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW:
10.1 obszary wpisane do rejestru zabytków, jak w pkt.
8 – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu,
10.2 teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte w
niniejszej karcie terenu,
10.3 teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego; wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji morskiej.
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU:
11.1 teren do rzêdnej +2,50 m n.p.m. zagro¿ony zalaniem przez wody morskie wskutek spiêtrzeñ sztormowych oraz prognozowanego wzrostu poziomu
morza w wyniku efektu cieplarnianego,
11.2 zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotycz¹cymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt.10.
12. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
12.1 dostêpnoœæ drogowa – od ulicy Haffnera (07. KDZ),
Goyki (09. KDZ), oraz Powstañców W–wy poza
granicami planu,
12.2 parkingi – zachowanie istniej¹cego parkingu,
12.3 zaopatrzenie w wodê – z ogólnomiejskiej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci,
12.4odprowadzenie œcieków komunalnych – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
12.5 odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej kanalizacji deszczowej, z parkingów – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych, oraz do
gruntu,
12.6 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej,
12.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci rozdzielczej,
12.8 zaopatrzenie w ciep³o – indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne,
12.9 gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
zorganizowane sk³adowisko odpadów.
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13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW:
13.1 dopuszcza siê sezonowe obiekty towarzysz¹ce
imprezom,
13.2 dopuszcza siê istniej¹cy sposób u¿ytkowania do
czasu zagospodarowania docelowego.
14. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
15. INNE ZAPISY:
15.1 ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych,
15.2 dopuszcza siê mo¿liwoœæ budowy niewielkich
obiektów infrastruktury technicznej nie koliduj¹cych z istniej¹c¹ zieleni¹,
15.3 zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej,
15.4 wykonanie obiektów budowlanych nale¿y poprzedziæ szczegó³owym rozpoznaniem warunków geologiczno – in¿ynierskich i hydrogeologicznych,
przeprowadzonym zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami: rozporz¹dzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych, ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wykonawczymi do ustawy; w
przypadku koniecznoœci prowadzenia odwodnieñ
budowlanych prace te prowadziæ zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w ustawie Prawo wodne; w
projektach budowlanych obiektów posadowianych
poni¿ej poziomu zwierciad³a wód podziemnych nale¿y przewidzieæ rozwi¹zania zapobiegaj¹ce podpiêtrzaniu wód.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr R–1/03
1. NUMER TERENU: 06
2. POWIERZCHNIA: 0,81 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: US – tereny sportu i
rekreacji – zespó³ kortów tenisowych; zakres dopuszczalnych funkcji budynku klubowego (biura, w tym
biura prasowe, gastronomia, trybuna; wyklucza siê
pokoje hotelowe).
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
4.1 zespó³ kortów tenisowych na terenie 06 stanowi
istotny element w uk³adzie kompozycyjnym miasta
i pozostaje w œcis³ym zwi¹zku przestrzennym z
Parkiem Pó³nocnym po przeciwnej stronie ulicy
Powstañców W–wy,
4.2 zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego okreœlaj¹ ustalenia zawarte w punktach 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11.
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
5.1 linie zabudowy – jak na rysunku planu; dopuszcza siê budowê budynku klubowego jako obiektu
zamiennego lub jego rozbudowê z mo¿liwoœci¹
przekroczenia, okreœlonej na rysunku planu, linii
zabudowy kondygnacjami powy¿ej parteru w kierunku po³udniowym do 6,0 m pod warunkiem zachowania istniej¹cego drzewostanu,
5.2 wysokoœæ zabudowy – dopuszcza siê:
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— nadbudowê budynku klubowego 1 kondygnacj¹ z dachem p³askim, jednak nie wiêcej ni¿ na
30% powierzchni rzutu projektowanego budynku,
5.3 maksymalna wielkoœæ terenu przeznaczonego pod
zabudowê – dopuszcza siê:
— powiêkszenie istniej¹cej (stan 2005 r.) powierzchni zabudowy budynku klubowego o max.
300 m2 z zastrze¿eniem pozostawienia linii zabudowy przyziemia jak w stanie istniej¹cym,
— zachowanie, rozbudowê i modernizacjê trybun
pod warunkiem ochrony cennego drzewostanu,
— przebudowê i rozbudowê kortu centralnego,
— adaptacjê konstrukcji stalowej zlokalizowanej
po wschodniej stronie budynku klubowego na
centrum prasowe z zastrze¿eniem zachowania
istniej¹cego drzewostanu,
— adaptacjê parterowych pawilonów drewnianych
jako zabudowy tymczasowej do czasu rozbudowy budynku klubowego lub budowy nowego
obiektu klubowego,
5.4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
obowi¹zuje zachowanie wartoœciowych zespo³ów
zieleni, nale¿y d¹¿yæ do zwiêkszenia powierzchni
zielonych,
5.5 forma zabudowy – wolnostoj¹ca,
5.6 geometria dachu – jak w pkt. 5.2
5.7 intensywnoœæ zabudowy okreœlaj¹ ustalenia zawarte w pkt. 5.2 i 5.3,
5.8 inne:
— wyklucza siê pokrycie dachów blachodachówk¹
i dachówk¹ bitumiczn¹,
— wymaga siê wysokiego standardu zabudowy i
wysokiej jakoœci rozwi¹zañ architektonicznych.
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
6.1 wielkoœæ dzia³ki – min. jak w stanie istniej¹cym
(zakaz dalszych podzia³ów), max. – powierzchnia
terenu 06,
6.2 szerokoœæ frontu dzia³ek – nie dotyczy,
6.3 k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – jak w stanie istniej¹cym (± 5 O),
6.4 obszary wymagaj¹ce przeprowadzenia scaleñ i
podzia³ów nieruchomoœci – nie ustala siê.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
7.1 obowi¹zuje ochrona drzewostanu i pielêgnacja
zieleni niskiej.
8. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
8.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu strefy restauracji urbanistycznej zespo³u urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru
zabytków województwa decyzj¹ nr 771 z dnia
12.02.1979 r.,
8.2 teren 06 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy „A” pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej –
przedmiot ochrony stanowi¹:
— historyczny uk³ad przestrzenny miasta, czyli w
sytuacji terenu 06 funkcja terenu (zespó³ kortów tenisowych) historyczne rozplanowanie
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przestrzenne, zasadnicze proporcje zabudowy
towarzysz¹cej i charakter jej architektury, linie
zabudowy,
— historyczna zabudowa:
— budynek klubu tenisowego przy ul. Ceynowy
5–7,
ochrona linii zabudowy od strony ul Ceynowy (jak
w pkt. 5.1) i funkcji budynku,
8.3 warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
— nowa zabudowa musi byæ zharmonizowana pod
wzglêdem zasad podzia³ów i proporcji, a tak¿e
detali i kolorystyki, zastosowanych materia³ów
budowlanych z formami wartoœciowych budynków w rejonie planu, a tak¿e podporz¹dkowaæ
siê celowi uzyskania harmonijnej ca³oœci zespo³u urbanistycznego,
— w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cego budynku wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz
stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym,
— w warstwie zewnêtrznej budynków obowi¹zuje
stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec,
granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno,
¿elazo kute, mosi¹dz, miedŸ, cynk, o³ów itp.)
oraz detali architektonicznych wywodz¹cych siê
z form historycznych,
— obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania i uzgadniania
z w³aœciwym konserwatorem zabytków studiów
krajobrazowo – architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekœcie krajobrazu otoczenia,
8.4 warunki inne:
— zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach
budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
— zakaz realizacji obiektów substandardowych.
9. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
9.1 zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
9.2 zakaz realizacji obiektów substandardowych.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW:
10.1 obszary wpisane do rejestru zabytków, jak w pkt.
8 – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu,
10.2 teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte w
niniejszej karcie terenu,
10.3 teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego; wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji morskiej.
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11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU:
11.1 teren do rzêdnej +2,50 m n.p.m. zagro¿ony zalaniem przez wody morskie wskutek spiêtrzeñ sztormowych oraz prognozowanego wzrostu poziomu
morza w wyniku efektu cieplarnianego,
11.2 zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotycz¹cymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt.10.
12. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
12.1 dostêpnoœæ drogowa – od ulicy Ceynowy (10 KDD)
i ulicy bez nazwy (11.KDD),
12.2 parkingi – parkowanie poza granicami terenu,
12.3 zaopatrzenie w wodê – z ogólnomiejskiej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci,
12.4 odprowadzenie œcieków komunalnych – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
12.5 odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej kanalizacji deszczowej oraz do gruntu,
12.6 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej,
12.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci rozdzielczej,
12.8 zaopatrzenie w ciep³o – indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne,
12.9 gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
zorganizowane sk³adowisko odpadów.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW:
13.1 dopuszcza siê sezonowe obiekty towarzysz¹ce
imprezom,
13.2 dopuszcza siê adaptacjê pawilonów drewnianych
i konstrukcji stalowych tarasów przy budynku klubowym jako zabudowy tymczasowej do czasu realizacji lub przebudowy budynku klubowego.
14. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
15. INNE ZAPISY:
15.1 ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych,
15.2 dopuszcza siê mo¿liwoœæ budowy niewielkich
obiektów infrastruktury technicznej nie koliduj¹cych z istniej¹c¹ zieleni¹,
15.3 zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej,
15.4 wykonanie obiektów budowlanych nale¿y poprzedziæ szczegó³owym rozpoznaniem warunków geologiczno – in¿ynierskich i hydrogeologicznych,
przeprowadzonym zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami: rozporz¹dzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych, ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wykonawczymi do ustawy; w
przypadku koniecznoœci prowadzenia odwodnieñ
budowlanych prace te prowadziæ zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w ustawie Prawo wodne; w
projektach budowlanych obiektów posadowianych
poni¿ej poziomu zwierciad³a wód podziemnych nale¿y przewidzieæ rozwi¹zania zapobiegaj¹ce podpiêtrzaniu wód,
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15.5 w planowanych do realizacji budynkach u¿ytecznoœci publicznej uwzglêdniæ lokalizacjê ukryæ zgodnie z wymogami obrony cywilnej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr R–1/03 DLA
DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 07
2. POWIERZCHNIA: 0.98 ha.
3. KLASA I NAZWA ULICY: zbiorcza KDZ1/2; ulica Haffnera.
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na rysunku planu,
4.2 inne parametry – nie ustala siê,
4.3 wyposa¿enie –
— œcie¿ka rowerowa (na pó³noc od ul. Wosia Budzysza)
— obustronne chodniki.
5. POWIAZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – w
zakresie komunikacji drogowej – do ulicy g³ównej
(Al. Niepodleg³oœci) poza granicami planu; w zakresie uzbrojenia – do uk³adu magistralnego.
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
6.1 odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
7.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu strefy restauracji urbanistycznej zespo³u urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru
zabytków województwa decyzj¹ nr 771 z dnia
12.02.1979 r.,
7.2 teren 07 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy „A” pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej –
przedmiot ochrony stanowi:
— historyczny uk³ad przestrzenny miasta, czyli w
sytuacji terenu 07 jego przeznaczenie.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
8.1 zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
8.2 zakaz realizacji obiektów substandardowych,
8.3 urz¹dzenia techniczne – wymagane oœwietlenie.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW:
9.1 obszar wpisany do rejestru zabytków jak w pkt. 7
– sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia
zawarte w niniejszej karcie terenu,
9.2 teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte w
niniejszej karcie terenu.
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: dopuszcza siê istniej¹cy sposób u¿ytkowania do czasu zagospodarowania docelowego.
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
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12. INNE ZAPISY:
12.1 wymagane przystosowanie ulicy dla osób niepe³nosprawnych,
12.2 ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr R–1/03 DLA
DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 08
2. POWIERZCHNIA: 0,22 ha.
3. KLASA I NAZWA ULICY: zbiorcza KDZ1/2; ulica Powstañców Warszawy.
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na rysunku planu,
4.2 inne parametry – nie ustala siê,
4.3 wyposa¿enie –
— œcie¿ka rowerowa (fragment miêdzynarodowej
trasy rowerowej)
— obustronne chodniki.
5. POWIAZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – w
zakresie komunikacji drogowej – do ulicy g³ównej
(Al. Niepodleg³oœci) poza granicami planu poprzez
ul. Haffnera; w zakresie uzbrojenia – do uk³adu magistralnego.
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
6.1 odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
7.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu strefy restauracji urbanistycznej zespo³u urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru
zabytków województwa decyzj¹ nr 771 z dnia
12.02.1979 r.,
7.2 teren 08 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy „A” pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej –
przedmiot ochrony stanowi:
— historyczny uk³ad przestrzenny miasta, czyli w
sytuacji terenu 08 jego przeznaczenie.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
8.1 zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
8.2 zakaz realizacji obiektów substandardowych,
8.3 urz¹dzenia techniczne – wymagane oœwietlenie.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW:
9.1 obszar wpisany do rejestru zabytków jak w pkt. 7
– sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia
zawarte w niniejszej karcie terenu,
9.2 teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte w
niniejszej karcie terenu,
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9.3 teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego; wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji morskiej.
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: dopuszcza siê istniej¹cy sposób u¿ytkowania do czasu zagospodarowania docelowego.
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
12. INNE ZAPISY:
12.1 wymagane przystosowanie ulicy dla osób niepe³nosprawnych,
12.2 ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr R–1/03 DLA
DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 09
2. POWIERZCHNIA: 0,12 ha.
3. KLASA I NAZWA ULICY: zbiorcza KDZ1/2; ulica Goyki.
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na rysunku planu,
4.2 inne parametry – nie ustala siê,
4.3 wyposa¿enie –
— obustronne chodniki.
5. POWIAZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – w
zakresie komunikacji drogowej – do ulicy g³ównej
(Al. Niepodleg³oœci) poza granicami planu; w zakresie uzbrojenia – do uk³adu magistralnego.
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
6.1 odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
7.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu strefy restauracji urbanistycznej zespo³u urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru
zabytków województwa decyzj¹ nr 771 z dnia
12.02.1979 r.,
7.2 teren 09 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy „A” pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej –
przedmiot ochrony stanowi:
— historyczny uk³ad przestrzenny miasta, czyli w
sytuacji terenu 09 jego przeznaczenie.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
8.1 zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
8.2 zakaz realizacji obiektów substandardowych,
8.3 urz¹dzenia techniczne – wymagane oœwietlenie.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW:
9.1 obszar wpisany do rejestru zabytków jak w pkt. 7
– sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia
zawarte w niniejszej karcie terenu,
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9.2 teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte w
niniejszej karcie terenu,
9.3 teren po³o¿ony w zasiêgu pasa ochronnego brzegu morskiego; wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji morskiej.
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU:
10.1 teren do rzêdnej +2,50 m n.p.m. zagro¿ony zalaniem przez wody morskie wskutek spiêtrzeñ sztormowych oraz prognozowanego wzrostu poziomu
morza w wyniku efektu cieplarnianego.
11. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: dopuszcza siê istniej¹cy sposób u¿ytkowania do czasu zagospodarowania docelowego.
12. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
13. INNE ZAPISY:
13.1 wymagane przystosowanie ulicy dla osób niepe³nosprawnych,
13.2 ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr R–1/03 DLA
DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 10
2. POWIERZCHNIA: 0,22 ha.
3. KLASA I NAZWA ULICY: dojazdowa KDD1/2; ulica
Ceynowy.
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na rysunku planu,
4.2 inne parametry – nie ustala siê,
4.3 wyposa¿enie –
— parking publiczny,
— obustronne chodniki.
5. POWIAZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – w
zakresie komunikacji drogowej – do ulicy zbiorczej (ul.
Powstañców W–wy, Haffnera) poza granicami planu; w zakresie uzbrojenia – do uk³adu magistralnego.
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
6.1 odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do kanalizacji deszczowej,
6.2 zachowaæ strefê 15 m woln¹ od inwestycji dla pomników przyrody o numerach ewidencyjnych 415
i 846, które znajduj¹ siê w pasie drogowym ul.
Ceynowy,
6.3 w granicach terenu wystêpuje okaz drzewa szczególnie wartoœciowy pod wzglêdem przyrodniczym
i krajobrazowym, proponowany do objêcia ochron¹ jako pomnik przyrody, jak na rysunku planu,
jest to:
— kasztanowiec pospolity przy ul. Ceynowy,
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6.4 ochrona, pielêgnacja i uzupe³nienia drzewostanu
przyulicznego.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
7.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu strefy restauracji urbanistycznej zespo³u urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru
zabytków województwa decyzj¹ nr 771 z dnia
12.02.1979 r.,
7.2 teren 10 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy „A” pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej –
przedmiot ochrony stanowi:
— historyczny uk³ad przestrzenny miasta, czyli w
sytuacji terenu 10 jego przeznaczenie.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
8.1 zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
8.2 zakaz realizacji obiektów substandardowych,
8.3 urz¹dzenia techniczne – wymagane oœwietlenie.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW:
9.1 obszar wpisany do rejestru zabytków jak w pkt. 7
– sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia
zawarte w niniejszej karcie terenu,
9.2 teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte w
niniejszej karcie terenu,
9.3 w granicach terenu znajduj¹ siê dwa pomniki przyrody: o numerze ewidencyjnym 415 (buk pospolity), o numerze ewidencyjnym 846 (kasztanowiec
bia³y) – zachowaæ strefê 15 m woln¹ od inwestycji,
9.4 teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego; wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji morskiej.
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU:
10.1 teren do rzêdnej +2,50 m n.p.m. zagro¿ony zalaniem przez wody morskie wskutek spiêtrzeñ sztormowych oraz prognozowanego wzrostu poziomu
morza w wyniku efektu cieplarnianego.
11. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: dopuszcza siê istniej¹cy sposób u¿ytkowania do czasu zagospodarowania docelowego.
12. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
13. INNE ZAPISY:
13.1 wymagane przystosowanie ulicy dla osób niepe³nosprawnych,
13.2 ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr R–1/03 DLA
DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 11
2. POWIERZCHNIA: 0,15 ha.
3. KLASA I NAZWA ULICY: dojazdowa KDD1/2; ulica
bez nazwy.
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na
rysunku planu,
4.2 inne parametry – nie ustala siê,
4.3 wyposa¿enie –
— parkingi w zatokach postojowych.
5. POWIAZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – w
zakresie komunikacji drogowej – do ulicy zbiorczej (ul.
Goyki 09.KDZ); w zakresie uzbrojenia – do uk³adu
magistralnego.
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
6.1 odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do kanalizacji deszczowej,
6.2 ochrona, pielêgnacja i uzupe³nienia drzewostanu przyulicznego.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
7.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu
strefy restauracji urbanistycznej zespo³u urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego do
rejestru zabytków województwa decyzj¹ nr 771 z
dnia 12.02.1979 r.,
7.2 teren 11 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy „A” pe³nej ochrony historycznej struktury przestrzennej
– przedmiot ochrony stanowi:
— historyczny uk³ad przestrzenny miasta, czyli w
sytuacji terenu 11 jego przeznaczenie.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
8.1 zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach
budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
8.2 zakaz realizacji obiektów substandardowych,
8.3 urz¹dzenia techniczne – wymagane oœwietlenie.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW:
9.1 obszar wpisany do rejestru zabytków jak w pkt.
7 – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu,
9.2 teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte w
niniejszej karcie terenu,
9.3 teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego
brzegu morskiego; wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym terytorialnie organem administracji
morskiej.
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU:
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10.1 teren do rzêdnej +2,50 m n.p.m. zagro¿ony zalaniem przez wody morskie wskutek spiêtrzeñ sztormowych oraz prognozowanego wzrostu poziomu
morza w wyniku efektu cieplarnianego.
11. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: dopuszcza siê istniej¹cy sposób u¿ytkowania do czasu zagospodarowania docelowego.
12. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
13. INNE ZAPISY:
13.1 wymagane przystosowanie ulicy dla osób niepe³nosprawnych,
13.2 ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr R–1/03 DLA
DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 12
2. POWIERZCHNIA: 0,14 ha.
3. KLASA I NAZWA ULICY: dojazdowa KDD1/2; ulica
Wosia Budzysza.
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na rysunku planu,
4.2 inne parametry – nie ustala siê,
4.3 wyposa¿enie –
— obustronne chodniki.
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – w
zakresie komunikacji drogowej – do ulicy zbiorczej (ul.
Haffnera 07.KDZ i ul. Powstañców W–wy poza granicami planu); w zakresie uzbrojenia – do uk³adu magistralnego.
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
6.1 odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
7.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu strefy restauracji urbanistycznej zespo³u urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru
zabytków województwa decyzj¹ nr 771 z dnia
12.02.1979 r.,
7.2 teren 12 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy „A” pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej –
przedmiot ochrony stanowi:
— historyczny uk³ad przestrzenny miasta, czyli w
sytuacji terenu 12 jego przeznaczenie.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
8.1 zakaz stosowania reklam sta³ych na obiektach budowlanych i reklam wolnostoj¹cych,
8.2 zakaz realizacji obiektów substandardowych,
8.3 urz¹dzenia techniczne – wymagane oœwietlenie.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW:
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9.1 obszar wpisany do rejestru zabytków jak w pkt. 7
– sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia
zawarte w niniejszej karcie terenu,
9.2 teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób zagospodarowania okreœlaj¹ ustalenia zawarte w
niniejszej karcie terenu,
9.3 teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego; wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji morskiej.
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU:
10.1 teren do rzêdnej +2,50 m n.p.m. zagro¿ony zalaniem przez wody morskie wskutek spiêtrzeñ sztormowych oraz prognozowanego wzrostu poziomu
morza w wyniku efektu cieplarnianego.
11. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: dopuszcza siê istniej¹cy sposób u¿ytkowania do czasu zagospodarowania docelowego.
12. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
13. INNE ZAPISY:
13.1 wymagane przystosowanie ulicy dla osób niepe³nosprawnych,
13.2 ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych.
§4
1. Czêœæ graficzna planu, rysunek miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu kortów tenisowych i ulic Haffnera, Powstañców Warszawy,
Wosia Budzysza w mieœcie Sopocie w skali 1:1000
stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2. Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y,
3. Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§5
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Sopotu do przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwa³y
wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
Wieczes³aw Augustyniak

Poz. 1374
Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr IV/35/2007 r.
Rady Miasta Sopotu
z dnia 5 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu kortów tenisowych i ulic
Haffnera, Powstañców Warszawy, Wosia Budzysza w
mieœcie Sopocie
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
I. Projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w dniach od 4 lutego 2005 r. do 4 marca 2005 r.
W ustawowym terminie do projektu planu uwagi
wniós³:
— Sopocki Klub Tenisowy 81–718 Sopot, ul. Ceynowy 5, uwagi dotycz¹:
1 – terenu 05.US:
— umo¿liwienia rozbudowy hali tenisowej,
— dopuszczenia sezonowych obiektów towarzysz¹cych imprezom,
— przeznaczenia budynku przy Goyki 17/19,
— dopuszczenia mo¿liwoœci budowy obiektu do
prowadzenia „dzia³alnoœci statutowej czy te¿
gospodarczej” oraz „konstrukcji tarasu” widokowego,
— sprzecznoœci w zapisie planu mówi¹cym o zakazie zabudowy z ustalonymi warunkami konserwatorskimi dla projektowanej zabudowy,
2 – terenu 06.US:
— dopuszczenia rozbudowy budynku klubowego w
kierunku ulicy Ceynowy,
— dopuszczenia sta³ych reklam zewnêtrznych na
obiektach klubowych,
— wykreœlenia zapisu dotycz¹cego wymogów
obrony cywilnej
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag:
Ad. 1 – uwagi uwzglêdnione w czêœci dotycz¹cej dopuszczenia rozbudowy hali tenisowej, dopuszczenia sezonowych obiektów towarzysz¹cych imprezom
oraz przeznaczenia budynku przy Goyki 17/19 na
cele klubowe,
— uwaga nieuwzglêdniona w czêœci dotycz¹cej dopuszczenia mo¿liwoœci budowy obiektu do prowadzenia „dzia³alnoœci statutowej czy te¿ gospodarczej”
oraz „konstrukcji tarasu” widokowego,
— uwaga bezprzedmiotowa – nie uwzglêdniona w
czêœci dotycz¹cej sprzecznoœci w zapisie mówi¹cym o zakazie zabudowy z warunkami konserwatorskimi dla projektowanej zabudowy,
Ad. 2 – uwaga uwzglêdniona w czêœci dotycz¹cej dopuszczenia rozbudowy budynku klubowego,
— uwagi nie uwzglêdnione w czêœci dotycz¹cej reklam i obrony cywilnej.
II. Projekt planu zosta³ ponownie wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w dniach od 23 stycznia 2006 r. do 20
lutego 2006 r. W ustawowym terminie do projektu
planu uwagi wnieœli:
— Sopocki Klub Tenisowy 81–718 Sopot, ul. Ceynowy 5, uwagi dotycz¹ terenu 05.US:
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1 – dopuszczenia pokoi goœcinnych w projektowanej czêœci hali tenisowej,
2 – dopuszczenia budowy budynku o funkcjach –
szatnie, sanitariaty, podrêczny magazyn, platforma widokowa na dachu,
3 – dopuszczenia budowy wiaty przeznaczonej
dla spotkañ zawodników i goœci,
4 – dopuszczenia stosowania sta³ych reklam wolnostoj¹cych;
— „Biofarm” Sp. z o.o. 60–198 Poznañ, ul. Wa³brzyska 13, uwagi dotycz¹ nieruchomoœci przy ul. Powstañców W–wy 81 po³o¿onej na terenie 02.MU:
5 – zmiany warunków ochrony budynku, które zdaniem wnosz¹cych powinny dotyczyæ tylko historycznej fasady i linii zabudowy od strony ul.
Powstañców W–wy, umo¿liwienia rozbudowy
istniej¹cego budynku do parametrów ustalonych dla ca³ego terenu, w odleg³oœci od granicy z dzia³k¹ 44 wynikaj¹cej z kontynuacji
obecnego usytuowania budynku (tzn. ok. 2,5 m
od granicy tej dzia³ki), zwiêkszenia maksymalnej powierzchni zabudowy dzia³ki do 35%;
— Uniwersytet Gdañski 80–952 Gdañsk, ul. Ba¿yñskiego 1a, uwagi dotycz¹:
6 – skorygowania zapisów planu poprzez dopisanie funkcji us³ugowej oraz zmianê granic dzia³ki nr 6 przy ul. Wosia Budzysza poprzez jej
powiêkszenie o pas zieleni wzd³u¿ ul. Haffnera;
— p. Roman Metelski 80–253 Gdañsk, ul. Gotycka
10 i p. Miros³awa Metelska 80–253 Gdañsk, ul.
Gotycka 8, uwagi dotycz¹ dzia³ek 7/3 i 7/4 przy ul.
Powstañców W–wy 69A i 69B na terenie 03.MU
7 – zmiany zapisu w karcie terenu 03.MU, dotycz¹cego dzia³ek 7/3 i 7/4 na umo¿liwiaj¹cy realizacjê funkcji mieszkaniowej dla w³aœcicieli, poza
zapisan¹ funkcj¹ pensjonatow¹.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag:
Ad. 1 – uwaga uwzglêdniona
Ad. 2 – uwaga nie uwzglêdniona
Ad. 3 – uwaga nie uwzglêdniona
Ad. 4 – uwaga nie uwzglêdniona
Ad. 5 – uwaga uwzglêdniona w czêœci dotycz¹cej zmiany warunków ochrony budynku, która to zmiana skutkuje umo¿liwieniem rozbudowy istniej¹cego budynku
wg parametrów okreœlonych dla ca³ego obszaru,
— uwaga nie uwzglêdniona w czêœci dotycz¹cej
umo¿liwienia rozbudowy istniej¹cego budynku w
odleg³oœci od granicy z dzia³k¹ 44 wynikaj¹cej z
kontynuacji obecnego usytuowania budynku (tzn.
ok. 2,5 m od granicy tej dzia³ki) oraz zwiêkszenia
maksymalnej powierzchni zabudowy dzia³ki do
35%;
Ad. 6 – uwaga uwzglêdniona w czêœci dotycz¹cej rozszerzenia funkcji us³ugowych o biura i sale konferencyjne na terenie 03.MU,
— uwaga bezprzedmiotowa – nieuwzglêdniona w
czêœci dotycz¹cej powiêkszenia dzia³ki nr 6 przy ul.
Wosia Budzysza o pas zieleni wzd³u¿ ul. Haffnera;

Ad. 7 – uwaga bezprzedmiotowa – nieuwzglêdniona (wycofana pismem z dnia 30.03.2006 r.);
III.Projekt planu w zakresie obszarów oznaczonych w
projekcie planu symbolami 02.MU oraz 04.MU zosta³ ponownie wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w
dniach od 6 lipca 2006 r. do 4 sierpnia 2006 r. W ustawowym terminie do projektu planu uwagi wnios³a:
— p. Krystyna Juchniewicz–Trifonow 81–822 Sopot,
ul. Okrê¿na 14, uwagi dotycz¹ terenu 02.MU:
1 – dopuszczenia wszelkich form budownictwa mieszkaniowego na dzia³ce nr 16 przy ul. Powstañców
W–wy 83
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwagi:
Ad. 1 – uwaga nie uwzglêdniona
Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr IV/35/2007
Rady Miasta Sopotu
z dnia 5 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu kortów tenisowych i
ulic Haffnera, Powstañców Warszawy, Wosia Budzysza
w mieœcie Sopocie
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania
I. BUDOWA DRÓG:
1. w planie nie przewiduje siê inwestycji z zakresu
komunikacji, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy
II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (zlokalizowanej poza liniami rozgraniczaj¹cymi
dróg)
1. nie przewiduje siê inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy

1375
UCHWA£A Nr/24/2007
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 26 stycznia 2007
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr II/13/2006 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych
Na podstawie art. 5,art. 14 i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i
pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z
póŸn. zm.), oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
25 paŸdziernika 2006 r. w sprawie wysokoœci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr. 75, poz. 758), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), Rada Gminy w Starej Kiszewie
uchwala co nastêpuje:
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§1
W uchwale Nr II/13/2006 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatków i op³at
lokalnych zmienia siê:
1) w § 3 na koñcu zdania skreœla siê: „lub u inkasenta
upowa¿nionego przez w³aœciwy organ”
2) w § 4 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Ustala siê op³atê targow¹, w kwocie 4,00 z³., za
ka¿dy rozpoczêty metr bie¿¹cy stoiska niezale¿nie
od bran¿y, nie wiêcej jednak ni¿ 618,33 z³. dziennie”
3) w § 4 dodaje siê pkt 2 i 3 o brzmieniu:
„2. op³ata targowa pobierana jest w drodze inkasa.”
„3. na inkasentów wyznacza siê pracowników Urzêdu Gminy Stara Kiszewa w osobach: Pana Jaros³awa Ossowskiego i Pana Wojciecha Koliñskiego
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Adam Dêbski

1376
UCHWA£A Nr IV/24/2007
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 stycznia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad gospodarowania nieruchomoœciami w zakresie nabycia,
zbycia, obci¹¿ania oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 40 ust. 2
pkt 3 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 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80,

poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337)
Rada Miejska w Tczewie, po zasiêgniêciu opinii Komisji
Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo–Bud¿etowej, uchwala co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XXXII/299/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie okreœlenia zasad
gospodarowania nieruchomoœciami w zakresie nabycia,
zbycia, obci¹¿ania oraz wydzier¿awiania lub najmu na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z
dnia 30 sierpnia 2005 r. Nr 82, poz. 1641, zm.: z 2006 r.
Nr 87, poz. 1819) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 2a, po ust. 3 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku koniecznoœci: dokonania czynnoœci cywilnoprawnych, urzêdowych lub s¹dowych
przez osobê, z któr¹ Miasto ma zamiar zawrzeæ
umowê w formie aktu notarialnego, Prezydent Miasta mo¿e wyraziæ zgodê na pokrycie do 100%
kosztów tej czynnoœci, o ile umowa która ma byæ
zawarta le¿y przede wszystkim w interesie Miasta.”
2. W § 8 ust. 4 po pkt 3 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
„4. na cele infrastruktury technicznej lub sk³adowe,
zwi¹zane z obs³ug¹ infrastruktury technicznej.”
3. Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXXII/299/2005 Rady
Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2005 r. „Wysokoœæ minimalnych stawek czynszu z tytu³u najmu i
dzier¿awy” otrzymuje brzmienie okreœlone w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Tczewa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
W³odzimierz Mroczkowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/24/2007
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 stycznia 2007 r.

L.p.

Wysokość minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy
2
Przeznaczenie nieruchomości gruntowej
Stawka w zł za 1 m

1

Działalność produkcyjna

1,50/miesiąc

2

Składowe: umowa przedmiotem której jest grunt o powierzchni do 0,75/miesiąc
1 ha
0,35/miesiąc
umowa przedmiotem której jest grunt o powierzchni
powyżej 1 ha

3

Działalność handlowa i usługowa

7/miesiąc

4

Pod zabudowę garażową

20 za boks/miesiąc
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5

Parkingi i miejsca postojowe

1/miesiąc

6

Działalność lecznicza i ochrony zdrowia

0,10/miesiąc

7

Działalność oświatowa, wychowawcza, rekreacyjno-sportowa

0,10/miesiąc

8

Imprezy reklamowe i promocyjne

5/doba

9

Działalność handlowa na Targowisku przy ul. Żwirki

25/miesiąc

10

Imprezy widowiskowe

0,25/doba

11

Użytki rolne:
Klasa I i II

0,02/rok

Klasa IIIa, IIIb, IVa, IVb

0,01/rok

Klasa V, VI i nieużytki

0,0

12

Stawy, oczka wodne i inne stojące wody powierzchniowe

0,02/rok

13

Uprawy ogrodnicze, warzywne, zieleń, rekreacja, poprawa
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe

0,15/rok

14

Infrastruktura techniczna

3/miesiąc

15

Inne wyżej nie wymienione

1/miesiąc

L.p.

Przeznaczenie lokalu

Stawka w zł za 1 m

1

Działalność produkcyjna i składowa

8/miesiąc

2

Działalność handlowa i usługowa

10/miesiąc

3

Garaże

20 za garaż/miesiąc

4

Działalność lecznicza i ochrony zdrowia, oświatowa,
wychowawcza, rekreacyjno-sportowa

7/miesiąc

5

Działalność handlowo-usługowa Targowisko przy ul. Żwirki:
Hala Nr I
lokal użytkowy przy Hali Nr III

6

Działalność charytatywna, opiekuńcza, kulturalna, lecznicza i
ochrona zdrowia, oświatowa, naukowa, badawczo-rozwojowa,
wychowawcza, turystyczna - nie związana bezpośrednio z
prowadzeniem działalności zarobkowej

L.p.
1

Przeznaczenie budynku
Targowisko przy ul. Żwirki - Hala Nr II i III
Inne

1

Powierzchnie reklamowe

1377
UCHWA£A Nr IV/35/2007
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.
U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113
poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271 i Dz. U. Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167
poz. 1769, z 2005 r.Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457,

2

50/miesiąc
35/miesiąc
4,5/miesiąc

2

Stawka w zł za 1 m
7/miesiąc

2

Stawka w zł za 1 m
0,5/doba

z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) i art. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r., o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Dz.U. Nr 62, poz. 718
oraz art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 121 poz. 844 i Nr 143 poz. 1031) uchwala siê
co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku posiadanie psów za wyj¹tkiem
posiadania psów ras uznawanych za agresywne.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Studzienice.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 87

— 5938 —

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Aleksander Siluta

1378
UCHWA£A Nr IV/36/2007
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoœci
dróg niepublicznych w gospodarstwach rolnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z
2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128),
art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.
U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844
z póŸn. zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi w gospodarstwach rolnych s³u¿¹ce prowadzeniu dzia³alnoœci
rolniczej, nie bêd¹ce drogami publicznymi.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Aleksander Siluta
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UCHWA£A Nr III/20/2007
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³aty za zajêcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg
gminnych, dla których zarz¹dc¹ jest Wójt Gminy Kolbudy.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.

Poz. 1377, 1378 i 1379

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zmianami) w zwi¹zku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086,
z póŸn. zmianami.) Rada Gminy Kolbudy uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dla dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹
jest Wójt Gminy Kolbudy, ni¿ej wymienione stawki
op³aty za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m 2 pasa drogowego
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub w
celach innych ni¿ wymienione w § 2–3 niniejszej
uchwa³y:
1) do 20% zajmowanej szerokoœci jezdni – 3,00z³
2) od 20% do 50% zajmowanej szerokoœci jezdni
– 4,00z³
3) do 50% zajmowanej szerokoœci jezdni – 5,00z³
4) za chodnik
– 3,00z³
5) za pozosta³e elementy
– 2,00z³
2. Stawki okreœlone w ust. 1 obni¿a siê o 50% dla dróg
nieutwardzonych.
§2
Ustala siê dla dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹
jest Wójt Gminy Kolbudy, stawkê rocznej op³aty za
umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokoœci
20,00 z³ (s³ownie: dwadzieœcia z³otych 00/100), za ka¿dy 1 m2 pasa drogowego, zajêtego przez rzut poziomy
wbudowanego urz¹dzenia.
§3
Ustala siê dla dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹
jest Wójt Gminy Kolbudy, ni¿ej wymienione stawki op³aty za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2 pasa drogowego w celu
umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1) za obiekty na cele handlowe i us³ugowe – 0,25 z³,
2) na cele reklamowe
– 0,50 z³,
3) za inne obiekty
– 0,15 z³.
§4
1. Op³atê za zajêcie pasa drogowego w celu, o którym
mowa w § 1 niniejszej uchwa³y, ustala siê jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajêtej powierzchni pasa drogowego, stawki op³aty za zajêcie 1 m 2
pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego.
2. Op³atê za zajêcie pasa drogowego w celu, o którym
mowa w § 2 niniejszej uchwa³y, ustala siê jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzenia
i stawki op³aty za zajêcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za ka¿dy rok umieszczenia urz¹dzenia w
pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie
in¿ynierskim przez okres krótszy ni¿ rok op³ata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym
obiekcie in¿ynierskim.
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3. Op³atê za zajêcie pasa drogowego w celu, o którym
mowa w § 3 niniejszej uchwa³y, ustala siê jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajêtej przez rzut poziomy obiektu
budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni
zajmowania pasa drogowego i stawki op³aty za zajêcie 1 m2 pasa drogowego.

§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Wies³aw Brzoskowski

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XX/165/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg
gminnych, których zarz¹dc¹ jest Wójt Gminy Kolbudy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Stanis³aw Grochocki
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UCHWA£A Nr IV/26/2007
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie przyjêcia Programu wspó³pracy Powiatu
Starogardzkiego z organizacjami pozarz¹dowymi i
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2007
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) – Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Program wspó³pracy Powiatu Starogardzkiego na rok 2007 z organizacjami pozarz¹dowymi, stowarzyszeniami jednostek samorz¹du terytorialnego oraz z
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dzia³aj¹cymi na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do
Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia, wyznania,
je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, zwany dalej Programem wspó³pracy Powiatu Starogardzkiego, stanowi¹cy za³¹cznik nr
1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Starogardzkiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr IV/26/2007
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 26 stycznia 2007 r.
Program wspó³pracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarz¹dowymi i podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2007
WSTÊP
Aktywna dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych oraz
podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego jest istotn¹ cech¹ spo³eczeñstwa demokratycznego, elementem aktywizuj¹cym spo³ecznoœæ lokaln¹.
Podmioty te stwarzaj¹ mo¿liwoœæ rozwoju osób podejmuj¹cych aktywnoœæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej,
s¹ miejscem kszta³cenia lokalnych liderów. Dla bie¿¹cej pracy sektora pozarz¹dowego ogromne znaczenie
ma zarówno wymiana doœwiadczeñ, jak równie¿ wspó³praca z samorz¹dem lokalnym.
Powiat Starogardzki dzia³alnoœæ w sferze zadañ publicznych prowadziæ bêdzie we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi na zasadach pomocniczoœci,
suwerennoœci stron, partnerstwa, efektywnoœci, uczciwej konkurencji i jawnoœci.
Wspó³praca Powiatu z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego jest istotnym elementem Strategii Rozwoju
Powiatu Starogardzkiego na lata 2003–2013. Bior¹c pod
uwagê powy¿sze ustala siê, co nastêpuje:
I CELE PROGRAMU
Celem wprowadzenia Programu wspó³pracy Powiatu
Starogardzkiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2007 jest:
a) wzmacnianie œwiadomoœci spo³ecznej i poczucia odpowiedzialnoœci za dobro wspólnoty lokalnej,
b) budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego poprzez
aktywizacjê spo³ecznoœci lokalnej,
c) wprowadzanie nowatorskich i efektywnych dzia³añ
na rzecz mieszkañców powiatu w rozwi¹zywaniu lokalnych problemów,
d) zwiêkszanie udzia³u mieszkañców Powiatu w rozwi¹zywaniu lokalnych problemów,
e) uzupe³nianie dzia³añ powiatu w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorz¹dowe,
f) realizacja celów Strategii Rozwoju Powiatu Starogardzkiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 87

— 5940 —

II PRZEDMIOT WSPÓ£PRACY
Przedmiotem wspó³pracy Powiatu Starogardzkiego z
organizacjami pozarz¹dowymi i podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego jest:
a) realizacja zadañ w³asnych Powiatu okreœlonych w
ustawach,
b) tworzenie systemowych rozwi¹zañ wa¿nych problemów spo³ecznych,
c) identyfikacja potrzeb spo³ecznych oraz okreœlanie
sposobu ich zaspokajania,
d) konsultowanie aktów prawa lokalnego.
III PODMIOTY PROGRAMU WSPÓ£PRACY
1. Program wspó³pracy dotyczy z jednej strony Powiatu Starogardzkiego jako jednostki samorz¹du terytorialnego z drugiej zaœ strony organizacji
pozarz¹dowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, dzia³aj¹cych na terenie powiatu starogardzkiego lub dla jego mieszkañców (bez
wzglêdu na ich siedzibê).
2. Podmioty, o których mowa w pkt. 1 informuj¹ o swej
gotowoœci do wspó³pracy i dzia³añ na rzecz Powiatu
poprzez wype³nianie i aktualizowanie ankiety Powiatowego Banku Informacji o Organizacjach Pozarz¹dowych.
IV FORMY WSPÓ£PRACY
1. Powiat Starogardzki realizuje zadania publiczne we
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego. Wspó³praca ta mo¿e odbywaæ siê w formach:
a) zlecania organizacjom pozarz¹dowym i podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego realizacji zadañ publicznych na zasadach
okreœlonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie,
b) wzajemnego informowania siê o planowanych kierunkach dzia³alnoœci i wspó³dzia³ania w celu zharmonizowania tych kierunków,
c) konsultowania z organizacjami pozarz¹dowymi i
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego – odpowiednio do zakresu ich dzia³ania – projektów aktów prawnych w dziedzinach
dotycz¹cych dzia³alnoœci statutowej tych organizacji,
d) wspó³dzia³ania w pozyskiwaniu œrodków finansowych ze Ÿróde³ zewnêtrznych, w szczególnoœci z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
e) u¿yczania b¹dŸ wynajmowania w miarê mo¿liwoœci na preferencyjnych warunkach lokali i budynków bêd¹cych w gestii samorz¹du powiatowego
oraz udostêpniania lokalu na spotkania organizacji pozarz¹dowych,
f) promocji dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych
oraz podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w mediach i na stronie internetowej Powiatu Starogardzkiego,
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g) tworzenia wspólnych zespo³ów o charakterze doradczym i inicjatywnym, z³o¿onych z przedstawicieli sektora pozarz¹dowego i przedstawicieli
administracji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdañskim,
h) organizacji szkoleñ dla liderów organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu starogardzkiego w
zakresie umiejêtnoœci tworzenia projektów w celu
pozyskiwania z funduszy krajowych oraz unijnych.
V ZLECANIE REALZACJI ZADAÑ PUBLICZNYCH
1. Zlecanie realizacji zadañ publicznych odbywaæ siê
bêdzie poprzez:
— powierzanie wykonywania zadañ publicznych wraz
z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
— wspieranie wykonywania zadañ publicznych wraz
z udzielaniem dotacji na czêœciowe dofinansowanie ich realizacji.
2. Szczegó³owe zasady udzielania dotacji na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych Powiatu Starogardzkiego organizacjom pozarz¹dowym
i podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego okreœla regulamin postêpowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora
finansów publicznych i niedzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
3. Bior¹c pod uwagê Strategiê Rozwoju Powiatu Starogardzkiego na lata 2003–2013 oraz dzia³ania podjête przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdañskim, wynikaj¹ce z jej realizacji, za najwa¿niejsze zadania realizowane we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi w 2007 roku uwa¿a siê:
a) przeciwdzia³anie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
b) promocj¹ i ochron¹ zdrowia,
c) polityk¹ prorodzinn¹,
d) ochron¹ œrodowiska i przyrody,
e) rozwój spo³eczeñstwa informatycznego, a w szczególnoœci wspieranie dzia³añ wprowadzaj¹cych nowoczesne, techniki teleinformatyczne w
poszczególnych dziedzinach ¿ycia publicznego,
f) wspieranie dzia³añ i inicjatyw kulturalnych promuj¹cych Powiat Starogardzki oraz jego dziedzictwo
kulturowe oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
g) wspieranie i rozwój turystyki na terenie powiatu
starogardzkiego, a w szczególnoœci rozwój systemu informacji turystycznej,
h) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez
organizacjê imprez sportowych i sportowo–rekreacyjnych,
i) rozwój edukacji publicznej, a w szczególnoœci
wspieranie szkolnictwa wy¿szego na terenie powiatu starogardzkiego oraz dzia³añ w zakresie nauki, edukacji, oœwiaty i wychowania,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 87

— 5941 —

j) dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych,
k) promocjê powiatu starogardzkiego.
Powiat Starogardzki w miarê mo¿liwoœci finansowych bêdzie udziela³ dotacje na realizacjê pozosta³ych zadañ w³asnych okreœlonych ustaw¹ o
samorz¹dzie powiatowym, nieujêtych w programie
wspó³pracy jako priorytetowe.

1381
UCHWA£A Nr IV/34/2007
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie Programu Rozwoju Sportu dla dzieci i m³odzie¿y z terenu powiatu malborskiego na lata 2007 –
2010
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 i 8 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Tekst
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z póŸniejszymi zmianami), § 16 ust. 1 Statutu Powiatu Malborskiego oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej (Tekst jednolity Dz. U. Nr 81,
poz. 889 z 2001 r. z póŸniejszymi zmianami), Rada Powiatu Malborskiego uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Program Rozwoju Sportu w powiecie malborskim na lata 2007 – 2010 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Malborskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Tadeusz Kaczorek
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IV/34/2007
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 24 stycznia 2007 r.
PROGRAM
ROZWOJU SPORTU
W POWIECIE MALBORSKIM
NA LATA 2007 – 2010
WSTÊP
W nowoczesnych spo³eczeñstwach ery globalizacji
sport jest jedn¹ z wa¿nych wartoœci kulturowych, wp³ywaj¹cych na rozwój cz³owieka, jego zdrowie i jakoœæ ¿ycia. Wpojony za m³odu ma staæ siê elementem ogólnej
kultury ludzkiej – uœwiadomionej w procesie edukacji i
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wychowania do ¿ycia we wspólnocie i spo³eczeñstwie.
We wspó³czesnym œwiecie, na okreœlenie aktywnoœci
fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w ró¿nych formach i dla ró¿nych celów, u¿ywa siê jednego
pojêcia – sport. W rozumieniu niniejszego programu
sport obejmuje: wychowanie fizyczne, sport dzieci i m³odzie¿y, sport dla wszystkich oraz sport niepe³nosprawnych.
W rozwiniêtych spo³eczeñstwach sport sta³ siê dobrem powszechnym, dostêpnym w ró¿nych formach –
stosownie do mo¿liwoœci i zainteresowañ œwiadomego tego dobrodziejstwa obywatela. Czynnikiem kszta³towania zdrowia i osobowoœci, rozwijania nawyków i
prozdrowotnych postaw – a tak¿e wartoœciowej formy
spêdzania wolnego czasu. S¹ to równoczeœnie istotne
sk³adowe systemów edukacyjnych.
¯yjemy w epoce gwa³townych przemian, których tempo jest wielokrotnie szybsze ni¿ przed laty. Rozwój cywilizacji niesie ze sob¹ wiele ujemnych skutków, miêdzy
innymi obni¿enie aktywnoœci ruchowej cz³owieka. Sport
i rekreacja to zjawiska, które mog¹ zapobiec fizycznej
oraz psychicznej degradacji osobowoœci. Ruch i æwiczenia fizyczne uprawiane systematycznie maj¹ korzystny
wp³yw na wszechstronny rozwój organizmu m³odego
cz³owieka, a dla doros³ego s¹ niezbêdne do podtrzymania jego aktywnoœci ¿yciowej, zdrowia i dobrego samopoczucia. Maj¹c na uwadze powy¿sze nale¿y
podejmowaæ dzia³ania w celu zwiêkszenia uczestnictwa
mieszkañców powiatu w ró¿norodnych formach czynnego wypoczynku.
Celem niniejszego programu jest okreœlenie dzia³añ
niezbêdnych dla osi¹gniêcia poziomu kultury fizycznej i
sportu w powiecie malborskim na miarê standardów zawartych w programach naszego kraju i wspólnoty pañstw
europejskich.
G³ówne cele rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci
i m³odzie¿y w powiecie to:
— wszechstronny rozwój fizyczny, podnoszenie sprawnoœci ruchowej dzieci i m³odzie¿y,
— zwiêkszenie iloœci dzieci i m³odzie¿y uczestnicz¹cych w ró¿nych formach wypoczynku letniego i zimowego,
— szkolenie dzieci i m³odzie¿y uzdolnionej ruchowo,
— uczenie zdrowego stylu ¿ycia bez na³ogów i patologii,
— poprawa zdrowia dzieci i m³odzie¿y,
— przeciwdzia³anie wszelkim wadom i odchyleniom wynikaj¹cym z braku ruchu,
— uœwiadomienie roli sportu w procesie wychowawczym,
— polepszenie infrastruktury i urz¹dzeñ sportowych,
— wzrost bezpieczeñstwa podczas zajêæ sportowych.
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•
•
•
•

międzyszkolne w zakresie:

szkół i placówek Powiatu Malborskiego

różnorodne zabawy i ćwiczenia ruchowe oraz zawody szkolne i

Rada Powiatu Malborskiego

Powiatowego w Malborku

Sportu i Promocji Zdrowia Starostwa

Malborskiego, Wydział Edukacji, Kultury,

Rada Powiatu Malborskiego, Dyrektorzy

praca ciągła

praca ciągła

Dyrektorzy szkół i placówek Powiatu

3. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży poprzez

sport i rekreację.

2. Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalna poprzez

indywidualnym możliwościom każdego uczestnika.

i dorosłych, w formach odpowiadających zainteresowaniom oraz

rozwoju

1. Rozwój działań umożliwiających dostęp do aktywności fizycznej i

samodzielnym uprawianiu sportu

umożliwiającego nabycie umiejętności ruchowych pomocnych w

wszechstronnie

i placówek powiatu malborskiego

także zajęć pozalekcyjnych - systemu wychowania fizycznego i

sportu,

Dyrekcja oraz nauczyciele szkół

5. Realizacja w programowym procesie dydaktyczno-wychowawczym, a

zamieszkania (także w okresie ferii i wakacji)

do

i placówek powiatu malborskiego

młodzieży

w różnorodnych formach zajęć sportowych w szkołach lub miejscu

i

Rada Powiatu Malborskiego

i placówek powiatu malborskiego

Dyrekcja oraz nauczyciele szkół

i placówek powiatu malborskiego

Dyrekcja oraz nauczyciele szkół

Odpowiedzialny

Dyrekcja oraz nauczyciele szkół

dzieci

2007 - 2010

praca ciągła

praca ciągła

Termin
realizacji

udziału

4. Wdrażanie

podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych

fizycznego,

3. Systematyczne

wychowania fizycznego

zajęć

2. Właściwe kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych podczas

w zajęciach wychowania fizycznego

1. Wdrażanie

Formy podejmowanych działań

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 87

Poz. 1381

kultury

fizycznej

i

sportu

z

ramach

mistrzostw

zawodów
powiatu

przez

na

udział

rozgrywanych

pozwalających

sportowych

realizowanych

integracyjnych

oraz

niepełnosprawnych na terenie powiatu.

sportowo

imprez

dla

osób
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• zajęć

amatorskie)

• rozgrywek sportowych w ramach lig na szczeblu powiatowym (ligi

krajowym

w następnych zawodach o charakterze wojewódzkim lub

w

• organizacji

stowarzyszenia i kluby sportowe w zakresie:

zakresu

7. Zachęcanie do organizowania i dofinansowywanie projektów

Powiatowego w Malborku

sportowych

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i

Rada Powiatu Malborskiego

szkół i placówek Powiatu Malborskiego

Rada Powiatu Malborskiego, Dyrektorzy

Promocji Zdrowia Starostwa

praca ciągła

praca ciągła

praca ciągła

działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków

6. Rejestracja, nadzór oraz prowadzenie dokumentacji związanych z

społeczeństwa lokalnego.

określone dyscypliny sportu i angażujące różne grupy wiekowe

5. Popieranie rozwoju klubów i stowarzyszeń sportowych preferujących

pływania oraz ratownictwa wodnego.

• lekkiej atletyki,
• zajęć rekreacyjnych na siłowni,
• unihokeja,
• podnoszenia ciężarów,
• tenisa stołowego,
• biegów przełajowych
• pływania
• smocze łodzie
• inne zajęcia rekreacyjno-sportowe
4. Podejmowanie działań służących rozwojowi masowej nauki
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3

Unowocześnien
ie infrastruktury
sportowej

w

Malborku

i

Młodzieżowym

Ośrodku

Nr
Nr

Ponadgimnazjalnych

Ponadgimnazjalnych

3

2

1

w

w

w

Malborku,

Malborku,

Malborku,

Zespole

Zespole

Zespole

Szkół

Szkół

Szkół

3.

Powiatowego w Malborku
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Sportu i Promocji Zdrowia Starostwa

Malborskiego, Wydział Edukacji, Kultury,

remontów i inwestycji w zakresie kultury fizycznej i sportu.

praca ciągła

Dyrektorzy szkół i placówek Powiatu

wchodzących w skład Powiatu Malborskiego

Zarząd Powiatu oraz Zarządy Gmin

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych służących realizacji

uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych.

2. Modernizacja i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej powiatu z

zasobów sprzętu sportowego,

• wzbogacanie posiadanych przez szkoły i placówki oświatowe

różnych form rekreacji ruchowej np. siłowni,

• adaptacja pomieszczeń szkolnych umożliwiających rozwijanie

w Malborku,

Szkolno-Wychowawczym

Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku, Specjalnym Ośrodku

Nr

Ponadgimnazjalnych

Ośrodku Wychowawczym w Malborku oraz Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie, Młodzieżowym

• inwestycje na terenie boisk szkolnych w Zespole Szkół

Wychowawczym w Malborku,

Wychowawczym

• remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie

• kontynuacja remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół

praca ciągła

Malborku

• termomodernizacja części sportowej budynku w Zespole Szkół

praca ciągła

i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w

bazy sportowej:

Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku

Malborskiego, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu

Dyrektorzy szkół i placówek Powiatu

modernizację oraz poprawę warunków bezpieczeństwa posiadanej

1. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie i

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 87

Poz. 1381

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 87

— 5945 —

1382
ZARZADZENIE Nr 13/2007
Starosty Powiatu Malborskiego
z dnia 27 marca 2007
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
dziecka w Oœrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na
Skarpie” – placówce socjalizacyjnej w Malborku na
rok 2007.
Na podstawie art. 6, ust. 15; art. 86 ust. 7 ustawy z
dnia 12 marca 2004r o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z
2004r Nr 64, poz. 593 z póŸniejszymi zmianami) zarz¹dzam co nastêpuje:
§1
Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej „Na Skarpie” w Malborku w danym roku kalendarzowym w wysokoœci 2.844,00 z³.
s³ownie: dwa tysi¹ce osiemset czterdzieœci cztery z³ote
00/100.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007r i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
Miros³aw Czapla

1383
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego
w S³upsku
z dnia 16 kwietnia 2007 r.

I
A. Wybory przeprowadzono w 2 okrêgach wyborczych.
B. Wybierano 2 radnych spoœród 27 kandydatów zg³oszonych na 14 listach kandydatów.
C. Wybrano 2 radnych.
D. Uprawnionych do g³osowania by³o 2139 osób.
E. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano
karty do g³osowania) 262 wyborców, to jest 12,25%
uprawnionych do g³osowania.
F. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 262.
G.G³osów wa¿nych oddano 250, to jest 95,42% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
H. G³osów niewa¿nych oddano 12, to jest 4,58% ogólnej liczby g³osów oddanych.
II
Wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 1, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 133.
D. G³osów wa¿nych oddano 130.
E. Radnym zosta³ wybrany:
z listy nr 26 KWW ”OŒWIATA”
1) OLECH Krzysztof
F. W okrêgu mandat zosta³ obsadzony.
Okrêg wyborczy nr 3, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 129.
D. G³osów wa¿nych oddano 120.
E. Radn¹ zosta³a wybrana:
z listy nr 27 KWW ”WSPÓLNA PRZYSZ£OŒÆ”
1) LEJCZAK Jadwiga Mariola
F. W okrêgu mandat zosta³ obsadzony.
Komisarz Wyborczy
w S³upsku
Andrzej Jastrzêbski

o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy
Dêbnica Kaszubska w okrêgach wyborczych Nr 1
i Nr 3 przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2007 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z póŸn. zm.1) Komisarz Wyborczy w S³upsku
podaje do publicznej wiadomoœci wyniki wyborów ponownych do Rady Gminy Dêbnica Kaszubska w okrêgach wyborczych Nr 1 i Nr 3 przeprowadzonych w dniu
15 kwietnia 2007 r.

Poz. 1382 i 1383

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z
2007 r. Nr 25, poz. 162.
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