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Rozporz¹dzenie Nr 87/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.

w sprawie ustanowienia zespo³u przyrodniczo – kra-
jobrazowego „Bruskowskie Bagno” 

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880, z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§ 1

1. Ustanawia siê zespó³ przyrodniczo – krajobrazowy
pod nazw¹ „Bruskowskie Bagno”, zwany dalej „ze-
spo³em”, obszar o powierzchni 214,86 ha, po³o¿ony
w województwie pomorskim, powiecie s³upskim, ob-
rêbie Bierkowo, obejmuj¹cym dzia³ki ewidencyjne
527/1, 527/4, 527/5, 461, 527/2, 527/3, 528/1, 528/2,
528/3 oraz czêœæ dzia³ki 528/4. 

2. Celem utworzenia zespo³u jest ochrona wartoœci
przyrodniczych i krajobrazowych torfowiska wyso-
kiego, stanowi¹cego lokaln¹ ostojê bioró¿norodno-
œci oraz zachowanie stanowisk chronionych i rzadkich
gatunków roœlin i zwierz¹t. 

§ 2

W stosunku do zespo³u zabrania siê: 
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiek-

tu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹-

cych rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z
zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciw-
powodziowym albo budow¹, odbudow¹, utrzymywa-
niem, remontem lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli zmia-

ny te nie s³u¿¹ ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania natu-
ralnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz ob-
szarów wodno–b³otnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia u¿ytko-
wanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu u¿ytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych ska³, w tym

torfu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹t-
ków roœlin i zwierz¹t, a tak¿e minera³ów i bursztynu;

9) umyœlnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t,
niszczenia nor, legowisk zwierzêcych oraz tarlisk i
z³o¿onej ikry, z wyj¹tkiem amatorskiego po³owu ryb
oraz wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z racjonal-
n¹ gospodark¹ roln¹, leœn¹, ryback¹ i ³owieck¹;

10) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 3

Zespo³em zarz¹dzaj¹ Lasy Pañstwowe Nadleœnictwo
Ustka.

§ 4

Nadzór nad zespo³em sprawuje w imieniu Wojewody

Pomorskiego – Wojewódzki Konserwator Przyrody w
Gdañsku.

§ 5

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego. 

Wojewoda Pomorski
P. O³owski 
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UCHWA£A Nr XL/225/06
Rady Gminy Rzeczenica

z dnia 30 marca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania œcieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) art. 3 ust. 1 i
art. 19, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
œcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póŸn. zm.) Rada Gmi-
ny uchwala co nastêpuje: 

§ 1

Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowa-
dzania œcieków stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y. 

§ 2

Uchyla siê uchwa³ê Nr VIII/41/03 Rady Gminy Rze-
czenica z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcie-
ków. 

§ 3

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

M. Guza

Za³¹cznik
do Uchwa³y nr XL/225/06
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 30 marca 2006 r. 

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŒCIE-
KÓW ZAK£ADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMI-
NY RZECZENICA W RZECZENICY

Rozdzia³ I
Przepisy ogólne 

§ 1

Regulamin okreœla zasady zbiorowego zaopatrzenia
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w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków realizo-
wanego na terenie Gminy Rzeczenica, w tym prawa i
obowi¹zki Przedsiêbiorstwa oraz Odbiorców. 

§ 2

U¿yte w regulaminie okreœlenia oznaczaj¹:
1. Ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-

wym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadza-
niu œcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z póŸniejszymi
zmianami).

2. Odbiorca – odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2
pkt 3 ustawy.

3. Przedsiêbiorstwo – przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo
– kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 usta-
wy.

4. Umowa – umowa o zaopatrzeniu w wodê lub odpro-
wadzanie œcieków, o której mowa w art. 6 ustawy.

5. Wodomierz g³ówny – przyrz¹d pomiarowy, o którym
mowa w art. 2 pkt 19 ustawy.

6. Wodomierz dodatkowy – przyrz¹d pomiarowy zain-
stalowany za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy usta-
leniu iloœci wody bezpowrotnie zu¿ytej, zainstalowany
i utrzymywany na koszt odbiorcy.

7. Okres obrachunkowy – okres rozliczeñ za us³ugi do-
stawy wody i odprowadzania œcieków okreœlony w
umowie.

8. Urz¹dzenie pomiarowe – urz¹dzenie mierz¹ce iloœæ
odprowadzanych œcieków, znajduj¹cy siê na przy³¹-
czu kanalizacyjnym. 

Rozdzia³ II
Minimalny poziom us³ug œwiadczonych przez przed-
siêbiorstwo wodoci¹gowo – kanalizacyjne w zakre-
sie dostarczania wody i odprowadzania œcieków oraz
obowi¹zki odbiorców warunkuj¹ce jego utrzymanie. 

§ 3

1. Iloœci wody dostarczanej Odbiorcom oraz iloœci od-
prowadzanych œcieków, minimalne ciœnienie utrzy-
mywane w miejscu przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej okreœla umowa. Umowa mo¿e rów-
nie¿ ustaliæ dopuszczalny poziom zanieczyszczeñ
œcieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umo-
wie Przedsiêbiorstwo mo¿e zaniechaæ ustaleñ doty-
cz¹cych minimalnego ciœnienia, je¿eli w wydanych
warunkach przy³¹czenia do sieci zalecono Odbior-
cy wyposa¿enie instalacji w urz¹dzenie do lokalne-
go podnoszenia ciœnienia.

§ 4

1. Przedsiêbiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma
obowi¹zek zapewniæ:
a) zdolnoœci dostawcze posiadanego przy³¹cza wo-

doci¹gowego, zapewniaj¹c dostawê wody do Od-
biorcy, w iloœci ustalonej w umowie;

b) przepustowoœæ posiadanego przy³¹cza kanaliza-
cyjnego, zapewniaj¹c¹ odprowadzenie œcieków,
w iloœci okreœlonej w umowie;

c) dostawê wody, o jakoœci przeznaczonej do spo-
¿ycia przez ludzi;

d) ci¹g³oœæ i niezawodnoœæ dostaw wody oraz odpro-
wadzania œcieków z/do posiadanych przez Przed-

siêbiorstwo urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanaliza-
cyjnych; 

e) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na w³asny koszt
wodomierza g³ównego, po odbiorze technicznym
przy³¹cza i zawarciu umowy; 

§ 5

Odbiorcy s¹ zobowi¹zani do korzystania z zaopatrze-
nia w wodê i odprowadzania œcieków w sposób nie po-
woduj¹cy pogorszenia jakoœci us³ug œwiadczonych przez
Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoœci do:

1. Utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie tech-
nicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszcze-
nie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemi-
cznego lub bakteriologicznego.

2. Zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania.

3. Natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa
o awaryjnych zmianach iloœci i jakoœci odprowadza-
nych œcieków.

4. Utrzymywania pomieszczeñ, w których zainstalowa-
ny jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe, w sta-
nie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie, zamro¿enie
i oddzia³ywania zak³ócaj¹ce jego prawid³owego dzia-
³ania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed do-
stêpem osób nieuprawnionych.

5. Utrzymywania przy³¹cza w stanie nie powoduj¹cym
pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przy-
padku, gdy przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyj-
ne nie znajduje siê w posiadaniu Przedsiêbiorstwa.

6. U¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanali-
zacyjnej.

7. Udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do doku-
mentacji technicznej, danych z eksploatacji dotycz¹-
cych w³asnych ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych
ujêæ, w zakresie umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹
one oddzia³ywaæ na instalacje zasilane z sieci eksplo-
atowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz ustalania ilo-
œci œcieków, odprowadzanych do kanalizacji.

8. Udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do w³a-
snych ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ,
a tak¿e po³¹czonych z sieci¹ w³asnych instalacji, je-
¿eli zachodz¹ uzasadnione przes³anki, ¿e instalacje
Odbiorcy mog¹ negatywnie oddzia³ywaæ na poziom
us³ug œwiadczonych przez Przedsiêbiorstwo.

9. Wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy-
³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na warun-
kach okreœlonych w umowie.

10. Przedsiêbiorstwo ma prawo do przeprowadzania bie-
¿¹cej kontroli iloœci i jakoœci odprowadzanych œcie-
ków bytowych i œcieków przemys³owych oraz kontroli
przestrzegania umownych ustaleñ dotycz¹cych tech-
nicznych warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej. 

§ 6

1. Je¿eli w trakcie eksploatacji przy³¹cza wodoci¹go-
wego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w posiadaniu
Odbiorcy, powstanie zagro¿enie istotnego obni¿e-
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nia poziomu us³ug œwiadczonych przez Przedsiê-
biorstwo, Odbiorca jest zobowi¹zany do niezw³ocz-
nego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ.

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagro¿enia
pomimo wezwania ze strony Przedsiêbiorstwa, ma
ono prawo podj¹æ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do
usuniêcia zagro¿enia na koszt Odbiorcy. 

Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania oraz rozwi¹-
zywania umów z odbiorcami. 

A. Postanowienia ogólne

§ 7

1. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiê-
biorstwo z Odbiorcami, nie mog¹ ograniczaæ praw i
obowi¹zków stron wynikaj¹cych z przepisów usta-
wy, przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie ustawy oraz postanowieñ niniejszego regulaminu.

2. Miejscem dostarczania wody przez Przedsiêbiorstwo
(miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu
cywilnego) jest zawór g³ówny za wodomierzem lub
inne miejsce okreœlone w umowie.

3. Miejscem odbioru œcieków jest wylot kanalizacyjny
z pierwszej studzienki, licz¹c od strony budynku lub
inne miejsce okreœlone w umowie. 

§ 8

1. Umowa okreœla szczegó³owe obowi¹zki stron, w tym
zasady utrzymania przy³¹czy oraz warunki usuwa-
nia ich awarii.

2. W przypadku, gdy przy³¹cza nie s¹ w posiadaniu
Przedsiêbiorstwa, odpowiedzialnoœæ Przedsiêbior-
stwa za zapewnienie ci¹g³oœci i jakoœci œwiadczo-
nych us³ug jest ograniczona do posiadanych przez
Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kana-
lizacyjnych.

3. Umowa okreœla miejsce wykonywania us³ugi dosta-
wy wody i odbioru œcieków. 

§ 9

1. Umowy s¹ zawierane na czas nieokreœlony, z za-
strze¿eniem postanowieñ ust. 2.

2. Przedsiêbiorstwo zawiera umowy na czas okreœlony:
a) gdy tytu³ prawny osoby, której nieruchomoœæ zosta-

³a przy³¹czona do sieci zosta³ ustanowiony na czas
okreœlony;

b) na wniosek osoby, której nieruchomoœæ zosta³a
przy³¹czona do sieci; 

§ 10

1. Zmiana warunków umowy nastêpuje w drodze anek-
su do umowy sporz¹dzonego w formie pisemnej.

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana ta-
ryfy w czasie obowi¹zywania umowy oraz zmiana
adresu do korespondencji. 

§ 11

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoœci
przy³¹czonej do sieci Przedsiêbiorstwa, skutkuj¹cej zmia-
n¹ Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo zawiera umowê z nowym
Odbiorc¹, z zachowaniem dotychczasowych warunków
technicznych œwiadczenia us³ug. 

B. Zasady zawierania umów 

§ 12

1. Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie œcieków od-
bywa siê na podstawie pisemnej umowy o zaopa-
trzeniu w wodê i/lub odprowadzanie œcieków zawartej
pomiêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo – kana-
lizacyjnym, a Odbiorc¹.

2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do zawarcia umo-
wy na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoœæ
zosta³a przy³¹czona do sieci.

3. Umowa mo¿e byæ zawarta z:
a) osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania

z obiektu budowlanego, do którego ma byæ do-
starczana woda i odprowadzane œcieki;

b) osob¹, która korzysta z nieruchomoœci o nieregu-
lowanym stanie prawnym;

c) w³aœcicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomo-
œci wspólnej, je¿eli nieruchomoœæ jest zabudowa-
na budynkami wielolokalowymi;

4. Na wniosek w³aœciciela lub zarz¹dcy budynku wie-
lolokalowego Przedsiêbiorstwo zawiera umowy z
u¿ytkownikami lokali je¿eli:
a) instalacja wodoci¹gowa w budynku jest wyposa¿o-

na w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi, przy
wszystkich punktach czerpalnych;

b) jest mo¿liwy odczyt wskazañ wodomierzy w ter-
minie uzgodnionym przez Przedsiêbiorstwo z w³a-
œcicielem lub zarz¹dc¹;

c) w³aœciciel lub zarz¹dca ustala sposób rozliczeñ
ró¿nic wskazañ pomiêdzy wodomierzem g³ównym,
a sum¹ wskazañ wodomierzy zainstalowanych
przy punktach czerpalnych wody;

d) w³aœciciel lub zarz¹dca na podstawie umowy, o
której mowa w ust. 4, reguluje nale¿noœci wynika-
j¹ce z ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem
g³ównym, a sum¹ wskazañ wodomierzy zainstalo-
wanych przy punktach czerpalnych wody;

e) w³aœciciel lub zarz¹dca okreœli warunki utrzymania
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czer-
palnych oraz warunki pobierania wody z punktów
czerpalnych znajduj¹cych siê poza lokalami;

f) zostanie uzgodniony z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹
sposób przerwania dostarczania wody do lokalu
bez zak³ócenia dostaw wody do pozosta³ych lo-
kali, w szczególnoœci przez mo¿liwoœæ przerwa-
nia dostarczania wody do lokalu rozumie siê
za³o¿enie plomb na zamkniêtych zaworach odci-
naj¹cych dostarczanie wody do lokalu;

g) zostanie uzgodniony z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹
sposób przerywania dostarczania wody z punk-
tów czerpalnych znajduj¹cych siê poza lokalami,
bez zak³ócenia dostaw wody do lokali;

h) przedsiêbiorstwo mo¿e okreœliæ wzór wniosku, o
którym mowa w ust. 2; 

C.Zasady rozwi¹zywania umów 

§ 13

1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez stronê umowy,
z zachowaniem okresu wypowiedzenia okreœlonego
w umowie.
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2. Rozwi¹zanie przez Odbiorcê umowy za wypowie-
dzeniem, nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego
oœwiadczenia woli w siedzibie Przedsiêbiorstwa lub
przes³ania takiego oœwiadczenia listem poleconym.

3. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozumie-
nia stron.

4. Umowa zawarta na czas okreœlony ulega rozwi¹za-
niu z chwil¹ up³ywu czasu, na jaki zosta³a zawarta. 

§ 14

Umowa wygasa w przypadku:
1. Œmierci Odbiorcy us³ug bêd¹cego osoba fizyczn¹.
2. Utraty przez Odbiorcê prawa do korzystania z nie-

ruchomoœci.
3. Zakoñczenia postêpowania upad³oœciowego lub po-

stêpowania likwidacyjnego strony bêd¹cej przedsiê-
biorc¹. 

§ 15

Po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu umowy, Przedsiêbior-
stwo dokonuje zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego
i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz g³ów-
ny. 

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at
ustalone w taryfach 

§ 16

1. Rozliczenia za dostarczanie wody i odprowadzanie
œcieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z
Odbiorcami na podstawie okreœlonych w taryfach
cen i stawek op³at oraz iloœci dostarczonej wody i
odprowadzonych œcieków.

2. Przedsiêbiorstwo og³asza zatwierdzone taryfy w miej-
scowej prasie, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, w
terminie 7 dni przed dniem wejœcia w ¿ycie; przepis
ten obowi¹zuje równie¿ w przypadku, gdy Rada Gmi-
ny Rzeczenica nie podejmie uchwa³y dotycz¹cej ta-
ryf w ustawowym terminie, okreœlonym w art. 24
ustawy. 

§ 17

1. Iloœci dostarczonej wody ustala siê na podstawie
wskazañ wodomierza g³ównego, a w przypadku jego
braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody,
okreœlonych w przepisach. 

§ 18

1. W przypadku niesprawnoœci wodomierza g³ównego,
je¿eli umowa nie stanowi inaczej, iloœæ pobranej wo-
dy ustala siê na podstawie:
1. Œredniego zu¿ycia wody w okresie 6 miesiêcy

przed stwierdzeniem niesprawnoœci wodomierza,
a jeœli to nie jest mo¿liwe – na podstawie zu¿ycia
wody w analogicznym okresie roku ubieg³ego;

2. Analogicznie w przypadku braku dostêpu do wodo-
mierza iloœci pobranej wody ustala siê na zasadach,
o których mowa w ust. 1.

3. Przedsiêbiorstwo na wniosek Odbiorcy dokonuje
sprawdzenia prawid³owoœci dzia³ania wodomierza.
W przypadku, gdy sprawdzenie prawid³owoœci dzia-

³ania nie potwierdza zg³oszonej przez Odbiorcê nie-
sprawnoœci wodomierza, pokrywa on koszty spraw-
dzenia.

4. Zasady postêpowania w przypadku niesprawnoœci
wodomierza okreœlone s¹ w umowie. 

§ 19

1. Iloœæ odprowadzanych œcieków ustala siê na podsta-
wie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, a w przypadku
ich braku, jako równ¹ iloœæ pobranej wody.

2. W rozliczeniach iloœci odprowadzanych œcieków
uwzglêdnia siê iloœæ bezzwrotnie zu¿ytej wody, pod
warunkiem, ¿e wielkoœci zu¿ycia wody na ten cel
ustalona jest na podstawie wskazañ dodatkowego
wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez Przedsiêbiorstwo i na koszt Od-
biorcy. 

§ 20

1. Odbiorca dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê i
odprowadzane œcieki w terminie 14 dni od daty wy-
stawienia faktury.

2. Zap³ata za dostarczon¹ wodê i odprowadzone œcie-
ki wnoszona jest za okres obrachunkowy okreœlony
w umowie, w której podane s¹ równie¿ skutki niedo-
trzymania terminu zap³aty i sposobu uiszczenia op³at.

3. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ do wysoko-
œci faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.

4. W przypadku nadp³aty zalicza siê je na poczet przy-
sz³ych nale¿noœci lub, na ¿¹danie Odbiorcy, zwraca
siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia pisemnego
wniosku w tej sprawie. 

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czania do sieci 

§ 21

Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie je nieruchomo-
œci do sieci, sk³ada Przedsiêbiorstwu pisemny wniosek
o przy³¹czenie, który powinien zawieraæ, co najmniej:

1. Imiê i nazwisko (lub nazwê) wnioskodawcy.
2. Adres do korespondencji.
3. W przypadku osób prawnych odpis z w³aœciwego re-

jestru wskazuj¹cy na sposób reprezentacji podmio-
tu.

4. Okreœlenie rodzaju instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
do odbioru us³ug.

5. Okreœlenie iloœci przewidywanego poboru wody, jej
przeznaczenia oraz charakterystyki zu¿ycia wody.

6. Wskazanie przewidywanej iloœci odprowadzanych
œcieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców œcie-
ków przemys³owych, równie¿ jakoœci odprowadza-
nych œcieków oraz zastosowanych lub planowanych
do zastosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych).

7. Opis nieruchomoœci, do której bêdzie dostarczana
woda i/lub, z której bêd¹ odprowadzane œcieki, w
szczególnoœci okreœlenie jej powierzchni, sposobu
zagospodarowania i przeznaczenia.

8. Wskazanie planowanego terminu rozpoczêcia po-
boru wody i dostarczania œcieków. 
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§ 22

1. Do wniosku, o którym mowa w § 21, osoba ubiega-
j¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
a) dokument okreœlaj¹cy stan prawny nieruchomo-

œci, której dotyczy wniosek;
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okreœlaj¹c¹ usytuowa-

nie nieruchomoœci, o której mowa w ust. 1, wzglê-
dem istniej¹cych sieci wodoci¹gowych i kanaliza-
cyjnych oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbroje-
nia terenu;

2. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane przygotowaæ i
bezp³atnie udostêpniæ odpowiedni wzór wniosku. 

§ 23

1. Je¿eli s¹ spe³nione warunki techniczne, umo¿liwia-
j¹ce pod³¹czenie nieruchomoœci do sieci, Przedsiê-
biorstwo w terminie do 30 dni od otrzymania
prawid³owo wype³nionego wniosku, o którym mowa
w § 21 wraz z kompletem za³¹czników, wydaje oso-
bie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nieruchomoœci, do-
kument pod nazw¹ „Warunki przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku
mo¿liwoœci pod³¹czenia nieruchomoœci do sieci,
Przedsiêbiorstwo w terminie do 21 dni od otrzymania
wniosku, o którym mowa w § 21, informuje o tym oso-
bê ubiegaj¹c¹ siê o pod³¹czenie, wskazuj¹c na po-
wody, które uniemo¿liwiaj¹ pod³¹czenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co naj-
mniej:
a) wskazywaæ miejsce i sposób przy³¹czenia nieru-

chomoœci do sieci wodoci¹gowej i/lub kanaliza-
cyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza
g³ównego i/lub urz¹dzenia pomiarowego;

b) okreœlaæ rodzaj i/lub jakoœæ odprowadzanych z
nieruchomoœci œcieków;

c) zawieraæ informacje o rodzaju i zawartoœci doku-
mentów, jakie powinna przed³o¿yæ osoba ubiega-
j¹ca siê przy³¹czenie do sieci oraz podmiotach z
jakimi nale¿y uzgodniæ, lub do jakich nale¿y zg³o-
siæ fakt przy³¹czenia oraz projekt przy³¹cza;

d) wskazywaæ okres wa¿noœci wydanych warunków
przy³¹czenia, nie krótszy ni¿ 1 rok;

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 mo¿e okreœlaæ:
a) parametry techniczne przy³¹cza;
b) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego, a

w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje po-
miar iloœci odprowadzanych œcieków inaczej ni¿
na podstawie odczytów iloœci pobieranej wody,
urz¹dzenia pomiarowego do mierzenia iloœci od-
prowadzanych œcieków, lub te¿ wodomierzy do
mierzenia iloœci wody, z której nie odprowadza siê
œcieków do kanalizacji; 

§ 24

1. „Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub
kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegaj¹cej siê o
przy³¹czenie do sieci, mog¹ za zgod¹ tej osoby, obej-
mowaæ nie tylko zgodê na wybudowanie przy³¹cza
wodoci¹gowego i/lub kanalizacyjnego, ale równie¿
obowi¹zek wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê
ze œrodków w³asnych, urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub
kanalizacyjnych.

2. W przypadku okreœlonym w ust. 1, Przedsiêbiorstwo
i osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie, przed wyda-
niem „Warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹go-
wej i/lub kanalizacyjnej s¹ zobowi¹zane do zawarcia
umowy reguluj¹cej tryb i zasady odp³atnego przejê-
cia przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wybudowanych
przez przysz³ego Odbiorcê ze œrodków w³asnych.

3. W sytuacji wspó³finansowania przez osobê ubiega-
j¹c¹ siê o przy³¹czenie budowy urz¹dzeñ wodoci¹go-
wych lub kanalizacyjnych umowa zawierana miêdzy
Przedsiêbiorstwem, a t¹ osob¹ reguluje tryb i zasa-
dy odp³atnego przejêcia przez Przedsiêbiorstwo czê-
œci inwestycji sfinansowanej przez osobê ubiegaj¹c¹
siê o przy³¹czenie.

4. Odp³atne przejœcie polegaæ mo¿e na przeniesieniu na
Przedsiêbiorstwo prawa w³asnoœci urz¹dzenia, jak
równie¿ na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczegól-
noœci umowy dzier¿awy, a tak¿e prawno–rzeczowej,
w szczególnoœci ustanowieniu u¿ytkowania, w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy Przedsiêbiorstwu korzystanie z
urz¹dzenia.

5. Wybór konkretnej formy odp³atnego przejêcia wy-
maga akceptacji Przedsiêbiorstwa i osoby ubiega-
j¹cej siê o przy³¹czenie.

6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 pod rygorem nie-
wa¿noœci winna byæ zawarta w formie pisemnej.

7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i3 winna okreœlaæ,
co najmniej:
a) termin wybudowania urz¹dzenia;
b) warunki techniczne, jakie urz¹dzenie musi spe³-

niaæ;
c) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przed-

siêbiorstwo;
d) zasady wyceny inwestycji;
e) formê prawn¹ przejêcia urz¹dzenia przez Przed-

siêbiorstwo;
f) termin przejêcia urz¹dzenia;
g) termin i zasady wyp³aty wynagrodzenia za prze-

niesienie w³asnoœci urz¹dzenia lub termin i zasa-
dy uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez
Przedsiêbiorstwo z urz¹dzenia na podstawie umo-
wy nie przenosz¹cej prawa w³asnoœci;

h) zabezpieczenia wzajemnych zobowi¹zañ; 

§ 25

1. Warunkiem przyst¹pienia do prac zmierzaj¹cych do
przy³¹czenia nieruchomoœci do sieci jest pisemne
uzgodnienie z Przedsiêbiorstwem dokumentacji tech-
nicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych
prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez
Przedsiêbiorstwo kontroli robót.

2. Spe³nienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest
wymagane, je¿eli przy³¹czenia do sieci dokonuje
Przedsiêbiorstwo, które wyda³o „Warunki przy³¹cze-
nia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej” dla
danej nieruchomoœci. Przedsiêbiorstwo wykonuje tê
us³ugê odp³atnie. Przed przyst¹pieniem do wykona-
nia us³ugi Przedsiêbiorstwo sporz¹dza na w³asny
koszt i przedk³ada osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹-
czenie szczegó³owy wykaz planowanych kosztów.
Rachunek wystawiony przez Przedsiêbiorstwo po
zakoñczeniu prac nie mo¿e byæ wy¿szy o wiêcej ni¿
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10% w stosunku do sumy kosztów przed³o¿onych
osobie ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie przed przyst¹-
pieniem do tych prac.

3. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomo-
œci do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnie-
nia, o którym mowa w ust. 1, przedk³ada
Przedsiêbiorstwu odpowiednie dokumenty i informa-
cje. Wykaz niezbêdnych dokumentów i informacji
Przedsiêbiorstwo dorêcza nieodp³atnie ka¿dej oso-
bie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nieruchomoœci
wraz z wydanymi „Warunkami przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej”.

4. Przedsiêbiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o
którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty z³o-
¿enia kompletu dokumentów i informacji wskazanych
w wykazie, o którym mowa w ust. 3. 

§ 26

Przed zawarciem umowy, Przedsiêbiorstwo dokonu-
je odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia
warunków technicznych. 

Rozdzia³ VI
Techniczne warunki okreœlaj¹ce mo¿liwoœci dostê-
pu do us³ug wodoci¹gowo – kanalizacyjnych 

§ 27

1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
nowego Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej, je¿eli w wyniku przy³¹czenia, wa-
runki techniczne pogorsz¹ siê tak, ¿e nie zostanie
zachowany minimalny poziom us³ug, a w szczegól-
noœci, je¿eli zabraknie wymaganych zdolnoœci pro-
dukcyjnych ujêæ, stacji uzdatniania i oczyszczalni
œcieków oraz zdolnoœci dostawczych istniej¹cych
uk³adów dystrybucji wody i odprowadzania œcieków.

2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
do sieci, je¿eli nie posiada technicznych mo¿liwoœci
œwiadczenia us³ug.

3. Informacje dotycz¹ce dostêpu do us³ug wodoci¹go-
wych i kanalizacyjnych osoby mog¹ uzyskaæ w Przed-
siêbiorstwie. Przedsiêbiorstwo udostêpnia nie-
odp³atnie wgl¹d w:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ

wodoci¹gowych i kanalizacyjnych bêd¹cych w je-
go posiadaniu;

b) regulamin dostarczania wody i odprowadzania
œcieków; 

§ 28

O ile wykonanie nowego przy³¹cza wymaga moder-
nizacji b¹dŸ rozbudowy istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
lub istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, wówczas finansowa-
nie tego zadania odbywa siê zgodnie z jedn¹ z ni¿ej wy-
mienionych zasad:

1. Ze œrodków bud¿etowych Gminy, je¿eli zadanie znaj-
duje siê w planie inwestycji gminnych.

2. Ze œrodków Przedsiêbiorstwa, je¿eli zadanie znaj-
duje siê w planie modernizacji i rozwoju urz¹dzeñ
wodoci¹gowo – kanalizacyjnych Przedsiêbiorstwa.

3. Ze œrodków ubiegaj¹cego siê o przy³¹czenie do sie-
ci, je¿eli zadanie nie jest ujête w planach inwesty-

cyjnych Gminy i w planie modernizacji i rozwoju urz¹-
dzeñ wodoci¹gowo – kanalizacyjnych Przedsiêbior-
stwa. 

§ 29

W przypadku, gdy nieruchomoœæ usytuowana jest w
miejscu, dla którego plany rozwoju i modernizacji urz¹-
dzeñ wodoci¹gowo – kanalizacyjnych Przedsiêbiorstwa
nie przewiduj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia wodoci¹gowo
– kanalizacyjne lub przewiduj¹ wyposa¿enie te w póŸniej-
szym terminie, potencjalny odbiorca us³ug mo¿e je wy-
budowaæ na w³asny koszt, po wczeœniejszym zawarciu
umowy z Przedsiêbiorstwem, okreœlaj¹cej warunki tech-
niczne oraz zasady przeniesienia w³asnoœci wybudowa-
nych urz¹dzeñ na Przedsiêbiorstwo. 

§ 30

1. Dostawa wody na okres budowy mo¿e odbywaæ siê
tylko poprzez przy³¹cze. Zabrania siê pobierania wo-
dy do celów budowlanych z hydrantów p. po¿.

2. Do rozliczenia dostaw wody na cele budowlane s³u-
¿y wodomierz zamontowany na przy³¹czeniu na okres
budowy. 

Rozdzia³ VII
Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiêbior-
stwo wykonanego przy³¹cza 

§ 31

1. W ramach prac zwi¹zanych z odbiorem przy³¹cza,
Przedsiêbiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodnoœci
wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiêbior-
stwo „Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹go-
wej i/lub kanalizacyjnej” oraz z projektem przy³¹cza.

2. Je¿eli „Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹-
gowej i/lub kanalizacyjnej” obejmowa³y równie¿ obo-
wi¹zek wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê ze
œrodków w³asnych, urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub
kanalizacyjnych, to warunkiem przyst¹pienia do od-
bioru przy³¹cza winny byæ wczeœniejszy odbiór tych
urz¹dzeñ.

3. Okreœlone w warunkach przy³¹czenia próby i odbio-
ry czêœciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.

4. Odbiór jest dokonywany przed zasypaniem przy³¹-
cza. Wszelkie odcinki przy³¹cza ulegaj¹ce czêœcio-
wemu zakryciu (tzw. Prace zanikaj¹ce), nale¿y
zg³aszaæ do odbioru przed zasypaniem.

5. Przed zasypaniem nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê
powykonawcz¹ w zakresie wskazanym w warunkach
technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których je-
den dostarcza siê do Przedsiêbiorstwa, a drugi do
odpowiedniego Urzêdu zajmuj¹cego siê aktualiza-
cj¹ dokumentacji geodezyjnej. 

§ 32

1. Po pisemnym zg³oszeniu gotowoœci do odbioru przez
przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo uzgad-
nia jego termin, na nie d³u¿ej ni¿ trzy dni po dacie
ustnego zg³oszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 s¹
potwierdzane przez strony w sporz¹dzanych proto-
ko³ach. 
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§ 33

Wzory zg³oszenia odbioru oraz protoko³u odbioru okre-
œla Przedsiêbiorstwo. 

§ 34

1. Protokó³ odbioru technicznego przy³¹cza powinien
zawieraæ, co najmniej:
a) dane techniczne charakteryzuj¹ce przedmiot od-

bioru (œrednica, materia³, d³ugoœæ, elementy uzbro-
jenia);

b) rodzaj odprowadzanych œcieków, dla przy³¹cza
kanalizacyjnego;

c) sk³ad i podpisy cz³onków komisji dokonuj¹cej od-
bioru;

d) uwagi dotycz¹ce ró¿nic pomiêdzy projektem, a re-
alizacj¹ przy³¹cza; 

Rozdzia³ VIII
Standardy obs³ugi odbiorców us³ug oraz sposób po-
stêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³oœci
lub odpowiednich parametrów œwiadczonych us³ug 

§ 35

1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do udzielenia
wszelkich istotnych informacji dotycz¹cych:
a) prawid³owego sposobu wykonywania przez Od-

biorcê umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowa-
dzanie œcieków;

b) warunków przy³¹czenia siê do sieci wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców;

c) wystêpuj¹cych zak³óceñ w dostawach lub w od-
prowadzaniu œcieków;

d) wystêpuj¹cych awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
urz¹dzeñ kanalizacyjnych;

e) planowanych przerw w œwiadczeniu us³ug;
2. Przedsiêbiorstwo udziela informacji za poœrednic-

twem telefonu, faksu lub elektronicznych œrodków
przekazu, bez zbêdnej zw³oki, jednak¿e w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 3 dni.

3. Je¿eli proœba o udzielenie informacji zosta³a przed-
³o¿ona na piœmie, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo –
kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie
w terminie do 30 dni od otrzymania proœby chyba,
¿e osoba zwracaj¹ca siê o informacjê wyraŸnie za-
znaczy³a, i¿ informacja ma byæ udzielona w jednej z
form wskazanych w ust. 2. 

§ 36

1. Ka¿dy odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji doty-
cz¹cych sposobu wykonywania przez Przedsiêbiorstwo
umowy, w szczególnoœci iloœci i jakoœci œwiadczonych
us³ug oraz wysokoœci op³at za te us³ugi.

2. Reklamacja jest zg³aszana w formie pisemnej.
3. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane rozpatrzyæ re-

klamacjê bez zbêdnej zw³oki, w terminie nie d³u¿-
szym jednak ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia w siedzibie
Przedsiêbiorstwa lub dorêczenie reklamacji. 

§ 37

1. Przedsiêbiorstwo zapewnia odpowiedni poziom us³u-
gi klienta przez:

a) przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg i wnio-
sków odbiorców w biurze Przedsiêbiorstwa;

b) udzielenie informacji dotycz¹cych realizacji ofe-
rowanych us³ug oraz informacji o obowi¹zuj¹cych
taryfach; 

§ 38

1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek poinformowania Od-
biorców o planowanych przerwach lub ogranicze-
niach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo
przyjêty z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dniowym.

2. Gdyby przerwa, o której mowa w ust. 1, mia³a prze-
kroczyæ 12 godzin, Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek
zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformo-
waæ o tym fakcie Odbiorców, wskazuj¹c lokalizacjê
zstêpczego punktu poboru wody. 

§ 39

1. Przedsiêbiorstwo ma prawo ograniczyæ lub wstrzy-
maæ œwiadczenie us³ug wy³¹cznie z wa¿nych powo-
dów, w szczególnoœci, je¿eli jest to uzasadnione
potrzeb¹ ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, œrodo-
wiska naturalnego, potrzebami przeciwpo¿arowymi,
a tak¿e przyczynami technicznymi.

2. Przedsiêbiorstwo ponosi odpowiedzialnoœæ za szko-
dy powsta³e w zwi¹zku z wstrzymaniem lub ograni-
czeniem œwiadczenia us³ug chyba, ¿e nie ponosi
winy. Przedsiêbiorstwo wolne jest od odpowiedzial-
noœci w szczególnoœci wówczas, gdy przerwa lub
ograniczenie œwiadczenia us³ug, wynika³y z:
a) dzia³ania si³y wy¿szej, w tym zw³aszcza si³ przyro-

dy;
b) dzia³ania lub zaniechania osób lub podmiotów, za

które Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialno-
œci, w tym samego Odbiorcy;

c) potrzeby ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego oraz
œrodowiska naturalnego, a tak¿e potrzeb przeciw-
po¿arowych; 

Rozdzia³ IX
Warunki dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe 

§ 40

Woda do celów przeciwpo¿arowych jest dostêpna z
urz¹dzeñ wodoci¹gowych posiadanych przez Przedsiê-
biorstwo, a w szczególnoœci z hydrantów przeciwpo¿a-
rowych, zainstalowanych na sieci wodoci¹gowej. 

§ 41

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿aro-
we nastêpuje na podstawie porozumienia zawartego po-
miêdzy w³adzami Gminy Rzeczenica, a Przedsiêbior-
stwem i jednostk¹ Stra¿y Po¿arnej. 

§ 42

Iloœæ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz
z wskazaniem punktów poboru jest ustalana na podsta-
wie pisemnych informacji sk³adanych przez jednostkê
stra¿y po¿arnej w umownie ustalonych okresach. 

§ 43

W przypadku poboru wody na cele przeciwpo¿arowe
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z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, którymi woda jest dostar-
czana dla innych Odbiorców, jednostka niezw³ocznie
przekazuje Przedsiêbiorstwu informacjê o iloœci wody
pobranej. 

§ 44

Nale¿noœciami za wodê pobran¹ na cele przeciwpo-
¿arowe Przedsiêbiorstwo obci¹¿a Urz¹d Gminy Rzecze-
nica. 

Rozdzia³ X
Postanowienia ogólne 

§ 45

Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci moc
obowi¹zuj¹c¹ uchwa³a nr VIII/41/03 Rady Gminy Rze-
czenica z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcie-
ków. 

§ 46

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenie w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego. 

2198 

UCHWA£A Nr XLII/238/06
Rady Gminy Rzeczenica

z dnia 30 maja 2006 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania œcieków uchwalonego uchwa³¹ 
Nr XL/225/06 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 marca
2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania œcieków 

Na podstawie art. 19ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzeniu œcieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747 z
póŸn.zm.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje: 

§ 1

W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
œcieków uchwalonego uchwa³¹ Nr XL/225/06 Rady Gmi-
ny Rzeczenica z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwa-
lenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
œcieków wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. § 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Regulamin okreœla prawa i obowi¹zki przedsiêbior-
stwa wodoci¹gowo–kanalizacyjnego oraz odbiorców
us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
zbiorowego odprowadzania œcieków realizowanego
na terenie gminy Rzeczenica”.

2. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane wyraziæ zgodê
na przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i/lub kanali-
zacyjnej nieruchomoœci osobie ubiegaj¹cej siê o przy-
³¹czenie, je¿eli istniej¹ techniczne mo¿liwoœci
œwiadczenia us³ug wodoci¹gowo i/lub kanalizacyj-
nej.”

3. w § 24 skreœla siê ust. 2.

4. § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenie
do sieci jeœli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyska-
nia warunków technicznych, b¹dŸ zosta³o wykonane
niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.:

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Za-
k³adu Gospodarki Komunalnej Gminy Rzeczenica.

§ 3

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

M. Guza

2199 

UCHWA£A Nr LI/1752/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 maja 2006 r

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Kokoszki Przemys³owe w
rejonie zachodniego fragmentu ulicy Nowatorów w
mieœcie Gdañsku. 

Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 14 ust. 8, 
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm: z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra-
wie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1587) 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
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
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z
2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1 

Po stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami „Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gdañska” uchwala siê miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemys³owe
w rejonie zachodniego fragmentu ulicy Nowatorów w
mieœcie Gdañsku (o numerze ewidencyjnym 2506) zwa-
ny dalej „planem”, obejmuj¹cy obszar o powierzchni
46.62 ha, ograniczony:

1) od wschodu fragmentem granicy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Kokoszek Prze-
mys³owych w rejonie ulicy Przyrodników w mieœcie
Gdañsku (plan nr 2501),

2) od po³udnia i zachodu fragmentem granicy miasta
Gdañska z gmin¹ ¯ukowo, 
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3) od pó³nocy fragmentem granicy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lotniska – czê-
œci pó³nocnej w Klukowie – Rêbiechowie w mieœcie
Gdañsku (plan nr 2703) – jak na rysunku planu. 

§ 2 

Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie: 
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cy-

mi o jednakowych zasadach zagospodarowania, któ-
rego przeznaczenie zosta³o okreœlone w § 3 i
odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony tak¿e pod
drogi, sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury tech-
nicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej)
oraz zieleñ. 

2) intensywnoœæ zabudowy – stosunek powierzchni ca³-
kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych po ob-
rysie, z wy³¹czeniem: 
a) powierzchni, które nie s¹ zamkniête lecz mog¹

byæ ograniczone elementami budowlanymi (np.
balustradami, os³onami zabezpieczaj¹cymi, porê-
czami) i nie s¹ przykryte (np. balkony, tarasy) oraz

b) powierzchni elementów drugorzêdnych (np. scho-
dów i pochylni zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych,
daszków, markiz) do powierzchni dzia³ki,

3) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia-
³alnoœci¹ gospodarcz¹ – mieszkanie:
a) w³aœciciela podmiotu gospodarczego, 
b) stró¿a lub 
c) technologa, o ile dzia³alnoœæ wymaga ca³odobo-

wego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspól-
nej z obiektem gospodarczym. Dopuszcza siê
najwy¿ej dwa mieszkania (w odrêbnym budynku
mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowa-
dzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹), przy czym ³¹cz-
na powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ nie mo¿e
przekraczaæ ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej wyko-
rzystywanej na cele dzia³alnoœci gospodarczej, 

4) wysokoœæ zabudowy – wysokoœæ mierzona od natu-
ralnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obry-
su budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na
pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów. 

§ 3 

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotycz¹ce
przeznaczenia terenów u¿yte w niniejszym planie: 

P/U41 tereny zabudowy produkcyjno–us³ugowej.
Wszelka dzia³alnoœæ gospodarcza z zakresu produkcji,
sk³adów, baz i magazynów oraz us³ug z wy³¹czeniem: 

1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹-
dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, w
œwietle przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska,

2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla œrodowiska,
¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku awarii, 

3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia-
³ów sypkich pod go³ym niebem, 

4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzin-

nym pobytem dzieci i m³odzie¿y. 
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z pro-

wadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. 
KD80 tereny ulic dojazdowych
KD81 tereny ulic lokalnych 
KD82 tereny ulic zbiorczych 
Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza

siê obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefo-
niczne, wiaty przystankowe, noœniki reklamowe, w tym
równie¿ na lokalizacjach tymczasowych. 

KA tereny lotnisk, l¹dowiska
W terenach transportu zbiorowego, okreœlonych w te-

renach KA, dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakre-
su us³ug U33 

§ 4 

Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kana-
lizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

§ 5 

1. Ustala siê wskaŸniki parkingowe do obliczania za-
potrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych. 
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze
wskaŸniki stosuje siê odpowiednio. 

§ 6 

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 7 te-
renów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 007.

2. Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce: 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZE-
MYS£OWE W REJONIE ZACHODNIEGO FRAGMENTU
ULICY NOWATORÓW W MIESCIE GDAÑSKU Nr EW.
PLANU 2506

1. NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 17.47 ha 
3. PRZEZNACZENIE 

P/U41
Teren zabudowy produkcyjno – us³ugowej

4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy-
¿ej 2000 m2

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
Stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7 i 11 

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy – zgodnie z przepisami budowlany-

mi i drogowymi
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni dzia³ki 60%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej 20%,
4) intensywnoœæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê

maksymalna: 1.8,
5) wysokoœæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê

maksymalna: 20 m z uwzglê–dnieniem pkt. 16.2). 
6) formy zabudowy – dowolne,
7) kszta³t dachu – dowolny, 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa –

a) od ulicy Nowatorów (005–KD 82): 
—poprzez zjazdy istniej¹ce i projektowane, loka-

lizowane w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 100 m od
skrzy¿owañ i miêdzy sob¹,

b) od ulic projektowanych 006–KD81 i 007–KD81,
c) od ulicy Przyrodników, o której mowa w punkcie

18.3,
2) parkingi – zgodnie z § 5 uchwa³y,
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
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4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitar-
nej, przemys³owe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami, 

5) odprowadzenie wód opadowych: do uk³adu od-
wadniaj¹cego,

6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-
troenergetycznej, 

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bez-
przewodowy,

8) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub z
niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych, 

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po
segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne – pla-
nowana przepompownia œcieków

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
Zachowanie istniej¹cego drzewostanu na dzia³ce nr
125.

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
Nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie œcieków bytowych do zbiorników
bezodp³ywowych.

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
Nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
Nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) wschodni fragment terenu po³o¿ony w obszarze

ograniczonego u¿ytkowania wokó³ Portu Lotnicze-
go Gdañsk im. Lecha Wa³êsy jak na rysunku pla-
nu – zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrêbnymi,

2) teren po³o¿ony jest w powierzchniach ograniczaj¹-
cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowla-
nych oraz naturalnych, wynikaj¹cych z usytuowania
Portu Lotniczego Gdañsk im. Lecha Wa³êsy – zago-
spodarowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi.

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU zakaz lokalizacji reklam emituj¹cych œwia-
t³o mog¹ce stanowiæ utrudnienie w nawigacji statków
powietrznych

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-

p³owniczej.

2) zalecana lokalizacja przepompowni œcieków sa-
nitarnych, o której mowa w pkt 9.10) jak na rysun-
ku planu,

3) na obszarze planu wystêpuje ulica Przyrodników
pokazana na rysunku planu liniami wewnêtrznego
podzia³u. 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZE-
MYS£OWE W REJONIE ZACHODNIEGO FRAGMENTU
ULICY NOWATORÓW W MIESCIE GDAÑSKU Nr EW.
PLANU 2506

1. NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 19.27 ha
3. PRZEZNACZENIE 

P/U41
Teren zabudowy produkcyjno – us³ugowej

4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy-
¿ej 2000 m2

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
Nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
Stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7 i 11 

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy – zgodnie z przepisami budowlany-

mi i drogowymi
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni dzia³ki 60%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej 20%,
4) intensywnoœæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê

maksymalna: 1.8,
5) wysokoœæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê

maksymalna: 20 m z uwzglêdnieniem pkt. 16.3)
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kszta³t dachu – dowolny,

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa – 

a) od ulicy Nowatorów (005–KD 82):
—poprzez zjazdy istniej¹ce i projektowane loka-

lizowane w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 100 m od
skrzy¿owañ i miêdzy sob¹,

b) od ulicy S³owackiego (poza granicami planu),
2) parkingi – zgodnie z § 5 uchwa³y,
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitar-

nej, przemys³owe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami, 

5) odprowadzenie wód opadowych: do uk³adu od-
wadniaj¹cego,
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6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-
troenergetycznej, 

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bez-
przewodowy,

8) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub ni-
skoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych, 

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po
segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy.

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
Stosuje siê zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
Nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie œcieków bytowych do zbiorników
bezodp³ywowych.

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
Nie ustala siê 

15. STAWKA PROCENTOWA
Nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) wschodni fragment terenu po³o¿ony w obszarze

ograniczonego u¿ytkowania wokó³ Portu Lotnicze-
go Gdañsk im. Lecha Wa³êsy jak na rysunku pla-
nu – zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrêbnymi,

2) istniej¹cy gazoci¹g œredniego ciœnienia wraz ze
stref¹ kontrolowan¹ – zagospodarowanie zgod-
nie z przepisami odrêbnymi,

3) teren po³o¿ony jest w powierzchniach ogranicza-
j¹cych dopuszczalne gabaryty obiektów budow-
lanych oraz naturalnych, wynikaj¹cych z
usytuowania Portu Lotniczego Gdañsk im. Lecha
Wa³êsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi.

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
zakaz lokalizacji reklam emituj¹cych œwiat³o mog¹-
ce stanowiæ utrudnienie w nawigacji statków powietrz-
nych. 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
1) zaleca siê wprowadzenie grup krzewów
2) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-

p³owniczej.

3) wschodnia czêœæ terenu integralnie zwi¹zana z
terenem produkcyjno – us³ugowo – sk³adowym
przylegaj¹cym od strony po³udniowej (poza gra-
nicami planu), 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZE-
MYS£OWE W REJONIE ZACHODNIEGO FRAGMENTU
ULICY NOWATORÓW W MIESCIE GDAÑSKU Nr EW.
PLANU 2506

1. NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 6.61 ha
3. PRZEZNACZENIE 

KA
Teren lotniska

4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
Nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
Stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 11 

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
Nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa – od ulicy S³owackiego (po-

za granicami planu),
2) parkingi – zgodnie z § 5 uchwa³y,
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków: nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk³adu od-

wadniaj¹cego,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-

troenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy.

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
Stosuje siê zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
Nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
Zakaz tymczasowego zagospodarowania
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14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
Nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
Nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obszarze ograniczonego u¿yt-

kowania wokó³ Portu Lotniczego im. Lecha Wa³ê-
sy zlokalizowanego w Gdañsku – Rêbiechowie –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi,

2) teren po³o¿ony jest w powierzchniach ogranicza-
j¹cych dopuszczalne gabaryty obiektów budow-
lanych oraz naturalnych, wynikaj¹cych z
usytuowania Portu Lotniczego Gdañsk im. Lecha
Wa³êsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi.

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
Zakaz zabudowy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
Nie ustala siê 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZE-
MYS£OWE W REJONIE ZACHODNIEGO FRAGMENTU
ULICY NOWATORÓW W MIESCIE GDAÑSKU Nr EW.
PLANU 2506

1. NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0.004 ha
3. PRZEZNACZENIE 

P/U41
Teren zabudowy produkcyjno – us³ugowej 

4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
Nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
Stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7, 11 

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy – nie dotyczy
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni dzia³ki lub terenu – nie dotyczy,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej 20%,
4) intensywnoœæ zabudowy, minimalna: nie dotyczy

maksymalna: nie dotyczy
5) wysokoœæ zabudowy, minimalna: nie dotyczy mak-

symalna: nie dotyczy

6) formy zabudowy – nie dotyczy,
7) kszta³t dachu – nie dotyczy,

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa – od ulicy Nowatorów (poza

granicami planu) i ulicy (006–KD81),
2) parkingi – wyklucza siê,
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitar-

nej, przemys³owe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami, 

5) odprowadzenie wód opadowych: do uk³adu od-
wadniaj¹cego,

6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-
troenergetycznej, 

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bez-
przewodowy,

8) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub ni-
skoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych, 

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po
segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy.

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
Stosuje siê zasady ogólne.

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
Nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
Zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
Nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
Nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obszarze ograniczonego u¿yt-

kowania wokó³ Portu Lotniczego im. Lecha Wa³ê-
sy zlokalizowanego w Gdañsku – Rêbiechowie,
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi,

2) teren po³o¿ony jest w powierzchniach ogranicza-
j¹cych dopuszczalne gabaryty obiektów budow-
lanych oraz naturalnych, wynikaj¹cych z
usytuowania Portu Lotniczego Gdañsk im. Lecha
Wa³êsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi.
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
1) Zakaz zabudowy
2) zakaz lokalizacji reklam emituj¹cych œwiat³o mo-

g¹ce stanowiæ utrudnienie w nawigacji statków po-
wietrznych

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-

p³owniczej,
2) teren integralnie zwi¹zany z obszarem produkcyj-

no –us³ugowo–sk³adowym przylegaj¹cym od stro-
ny po³udniowej (poza granicami planu), 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZE-
MYS£OWE W REJONIE ZACHODNIEGO FRAGMENTU
ULICY NOWATORÓW W MIESCIE GDAÑSKU Nr EW.
PLANU 2506

1. NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 3.13 ha
3. Klasa i nazwa ulicy 

KD82
Ulica zbiorcza – odcinek ulicy Nowatorów

4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych; od 20 m

do 35 m jak na rysunku planu
2) prêdkoœæ projektowa: 60km/h
3) szerokoœæ pasa ruchu: 3.5 m
4) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych: ograniczona do:

—zjazdów istniej¹cych i projektowanych lokalizo-
wanych w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 100 m
od skrzy¿owañ i miêdzy sob¹,

6) wyposa¿enie: chodnik lub chodniki, œcie¿ka rowe-
rowa dwukierunkowa, przystanki autobusowe 

5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM 
1) poprzez skrzy¿owanie z ul. Budowlanych (poza

granicami planu), 
2) poprzez skrzy¿owanie ul. S³owackiego i drogi po-

wiatowej na terenie gminy ¯ukowo (poza granica-
mi planu) 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
Nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŒRDODWISKA I PRZYRODY
1) wprowadzenie jednostronnego szpaleru drzew,
2) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji desz-

czowej.
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-

TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
Nie ustala siê

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
Zakaz tymczasowego zagospodarowania, 

10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
1) ma³a architektura: dopuszcza siê 
2) noœniki reklamowe: 

a) w obrêbie skrzy¿owañ zakaz lokalizacji reklam, 
b) poza obszarem skrzy¿owañ zakaz lokalizacji

reklam emituj¹cych œwiat³o mog¹cych stanowiæ
utrudnienie w nawigacji statków powietrznych,

3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zgod-
nie z § 3 uchwa³y

4) urz¹dzenia techniczne: dopuszcza siê, 
5) zieleñ: dopuszcza siê

11. STAWKA PROCENTOWA
Nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) czêœæ terenu po³o¿ona w obszarze ograniczonego

u¿ytkowania wokó³ Portu Lotniczego Gdañsk im.
Lecha Wa³êsy jak na rysunku planu – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi,

2) teren po³o¿ony jest w powierzchniach ograniczaj¹-
cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowla-
nych oraz naturalnych, wynikaj¹cych z usytuowania
Portu Lotniczego Gdañsk im. Lecha Wa³êsy – zago-
spodarowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi.

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
Nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
Zaleca siê aby chodnik i œcie¿ka rowerowa oddzielo-
ne by³y od jezdni pasem zieleni po po³udniowej stro-
nie ulicy. 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZE-
MYS£OWE W REJONIE ZACHODNIEGO FRAGMENTU
ULICY NOWATORÓW W MIESCIE GDAÑSKU Nr EW.
PLANU 2506

1. NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0.08 ha
3. Klasa i nazwa ulicy 

KD81
Ulica lokalna – fragment ulicy projektowanej 

4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 0.5 m do

18.0 m jak na rysunku planu
2) prêdkoœæ projektowa: 40 km/h
3) szerokoœæ pasa ruchu: 3.0 m 
4) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
6) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych: bez ograni-

czeñ
7) wyposa¿enie: chodnik lub chodniki, œcie¿ka rowe-

rowa dwukierunkowa 
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM 

1) poprzez skrzy¿owanie z ul. Nowatorów 005–KD
82,
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2) od zachodu poprzez ul. Przyrodników i ul. S³owac-
kiego (poza granicami planu).

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
Nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczo-
wej

8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
Nie ustala siê 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
Zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
1) ma³a architektura; dopuszcza siê 
2) noœniki reklamowe: 

a) w obrêbie skrzy¿owañ zakaz lokalizacji reklam, 
b) poza obszarem skrzy¿owañ zakaz lokalizacji

reklam emituj¹cych œwiat³o mog¹cych stanowiæ
utrudnienie w nawigacji statków powietrznych,

3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zgod-
nie z § 3 uchwa³y

4) urz¹dzenia techniczne: dopuszcza siê 
5) zieleñ: dopuszcza siê 

11. STAWKA PROCENTOWA
Nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) czêœæ terenu po³o¿ona w obszarze ograniczonego

u¿ytkowania wokó³ Portu Lotniczego Gdañsk im.
Lecha Wa³êsy jak na rysunku planu – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi,

2) teren po³o¿ony jest w powierzchniach ograniczaj¹-
cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowla-
nych oraz naturalnych, wynikaj¹cych z usytuowania
Portu Lotniczego Gdañsk im. Lecha Wa³êsy – zago-
spodarowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi.

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
Nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy projek-
towanej od 16 m do 18 m, w tym w granicach planu
od 0.5 m do 18 m. 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZE-
MYS£OWE W REJONIE ZACHODNIEGO FRAGMENTU
ULICY NOWATORÓW W MIESCIE GDAÑSKU Nr EW.
PLANU 2506

1. NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 0.06 ha

3. Klasa i nazwa ulicy 
KD80
Ulica dojazdowa – ulica Przyrodników

4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: od 8 m do

23 m, jak na rysunku planu
2) prêdkoœæ projektowa: 40km/h
3) szerokoœæ pasa ruchu: 3.0 m 
4) przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych: bez ograni-

czeñ
6) wyposa¿enie: chodnik lub chodniki 

5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM 
Przez skrzy¿owanie z ul. Nowatorów 005–KD 82

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
Nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŒRDODWISKA I PRZYRODY
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczo-
wej

8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
Nie ustala siê

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
Zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
1) ma³a architektura; dopuszcza siê 
2) noœniki reklamowe: 

a) w obrêbie skrzy¿owañ zakaz lokalizacji reklam, 
b) poza obszarem skrzy¿owañ zakaz lokalizacji

reklam emituj¹cych œwiat³o mog¹cych stanowiæ
utrudnienie w nawigacji statków powietrznych,

3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zgod-
nie z § 3 uchwa³y

4) urz¹dzenia techniczne: dopuszcza siê 
5) zieleñ: dopuszcza siê

11. STAWKA PROCENTOWA
Nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
Teren po³o¿ony jest w powierzchniach ograniczaj¹-
cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych
oraz naturalnych, wynikaj¹cych z usytuowania Por-
tu Lotniczego Gdañsk im. Lecha Wa³êsy – zagospo-
darowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi.

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
Nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
Nie ustala siê 
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§ 7 

Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cymi jej
integralne czêœci s¹:

1) czêœæ graficzna – rysunek miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Kokoszki Przemys³o-
we w rejonie zachodniego fragmentu ulicy Nowatorów
w mieœcie Gdañsku (o numerze ewidencyjnym 2506)
w skali 1: 1000 (za³¹cznik nr 1), 

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu (za³¹cznik nr 2),

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania (za³¹cznik nr 3). 

§ 8 

Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej

uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoœci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwa³y na stronie internetowej
Miasta Gdañska. 

§ 9 

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³o-
szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego z wyj¹tkiem § 8, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y. 

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska 

B. Oleszek 

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr LI/1752/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Kokoszki Przemys³owe w
rejonie zachodniego fragmentu ulicy Nowatorów w
mieœcie Gdañsku 

Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu 

Po wy³o¿eniu projektu planu do publicznego wgl¹du w
dniach od 2 marca 2006 r. do 30 marca 2006 r. uwag nie
wniesiono.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr LI/1752/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Kokoszki Przemys³owe, w
rejonie zachodniego fragmentu ulicy Nowatorów w
mieœcie Gdañsku 

Rozstrzygniêcia 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 I URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJ-
NYCH:

1. karta terenu nr 006–KD81, teren ulicy lokalnej, frag-
ment ulicy projektowanej o przekroju: jedna jezdnia,
dwa pasy ruchu z chodnikami, œcie¿k¹ rowerow¹ dwu-
kierunkow¹ i uzbrojeniem – d³ugoœæ oko³o 240 m,
—realizacja finansowana z bud¿etu gminy,
—istniej¹ mo¿liwoœci wspó³finansowania na podsta-

wie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w
zakresie uzbrojenia wodoci¹gowego, kanalizacyj-
nego i odwodnienia – ze œrodków NFOŒ i WFOŒ

—uwarunkowaniem zewnêtrznym realizacji ulicy j/w
jest budowa jej fragmentu po³o¿onego poza grani-
c¹ planu

2. karta terenu nr 007–KD80, teren ulicy dojazdowej,
ul. Przyrodników o przekroju: jedna jezdnia, dwa pa-
sy ruchu z chodnikami, z uzbrojeniem – d³ugoœæ oko-
³o 60 m, 
—realizacja finansowana z bud¿etu gminy,
—istniej¹ mo¿liwoœci wspó³finansowania na podsta-

wie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w
zakresie uzbrojenia pozostaj¹cego w gestii gmi-
ny – ze œrodków NFOŒ i WFOŒ

—uwarunkowaniem zewnêtrznym realizacji ulicy do-
jazdowej jest budowa skrzy¿owania ulic lokalnych
po³o¿onych poza granicami planu 

W sk³ad uzbrojenia dróg wchodz¹:
—wodoci¹gi
—kanalizacja sanitarna
—kanalizacja deszczowa
—linie elektroenergetyczne
—ciep³oci¹gi
—gazociagi 

Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s¹ ze
œrodków bud¿etowych gminy.

Wodoci¹gi i przewody kanalizacji sanitarnej realizo-
wane s¹ ze œrodków w³aœciciela sieci.

Linie elektroenergetyczne, ciep³oci¹gi i gazoci¹gi re-
alizowane s¹ przez przedsiêbiorstwa energetyczne po-
siadaj¹ce koncesje. 

2200

UCHWA£A Nr LII/1772/06
Rady Miasta Gdañska

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego rejon ul. Lazurowej na Wy-
spie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku 

Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 14 ust. 8, 
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm: z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319), rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-
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dzie gminnym (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 i 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 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1 

Po stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami „Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gdañska” uchwala siê miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego rejon ul. Lazurowej na
Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku (o numerze
ewidencyjnym 2403) zwany dalej „planem”, obejmuj¹cy
ul. Lazurow¹ oraz przyleg³e do niej fragmenty komplek-
su leœnego, tereny us³ug turystyki i rekreacji oraz daw-
ny teren stra¿y granicznej, jak na rysunku planu. 

§ 2 

Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie: 
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cy-

mi o jednakowych zasadach zagospodarowania, któ-
rego przeznaczenie zosta³o okreœlone w § 3 i
odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony tak¿e pod
drogi, sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury tech-
nicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej)
oraz zieleñ,

2) intensywnoœæ zabudowy – stosunek powierzchni ca³-
kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych po ob-
rysie, z wy³¹czeniem:
a) powierzchni, które nie s¹ zamkniête lecz mog¹

byæ ograniczone elementami budowlanymi (np.
balustradami, os³onami zabezpieczaj¹cymi, porê-
czami) i nie s¹ przykryte (np. balkony, tarasy) oraz

b) powierzchni elementów drugorzêdnych (np. scho-
dów i pochylni zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych,
daszków, markiz) do powierzchni dzia³ki, 

3) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia-
³alnoœci¹ gospodarcz¹ – mieszkanie:
a) w³aœciciela podmiotu gospodarczego, 
b) stró¿a lub 
c) technologa, jeœli dzia³alnoœæ wymaga ca³odobo-

wego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspól-
nej z obiektem gospodarczym. Dopuszcza siê
najwy¿ej dwa mieszkania (w odrêbnym budynku
mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowa-
dzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹), przy czym su-
ma powierzchni u¿ytkowej mieszkañ nie mo¿e
przekraczaæ sumy powierzchni u¿ytkowej wyko-
rzystywanej na cele dzia³alnoœci gospodarczej.

4) typ zabudowy – zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudo-
wy: usytuowanie budynku na dzia³ce, gabaryty bu-
dynku, rodzaj dachu (p³aski, stromy). 
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabu-
dowie w typie zabudowy istniej¹cej – typ ten okre-
œla zabudowa istniej¹ca w bezpoœrednim s¹siedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
poza bezpoœrednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹-
cej – ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chy-
ba ¿e tak¿e dla tych fragmentów zosta³ ustalony
obowi¹zuj¹cy typ zabudowy,

5) wysokoœæ zabudowy – wysokoœæ mierzona od natu-
ralnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obry-
su budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na
pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów,

6) struktura przestrzenna zespo³u zabudowy – zespó³
nastêpuj¹cych cech: uk³ad dróg i ulic, placów, ziele-
ni, systemu wód otwartych, osie kompozycyjne, do-
minanty przestrzenne, typ zabudowy, historyczne
granice i podzia³y,

7) bry³a budynku – zespó³ nastêpuj¹cych cech budyn-
ku: typ zabudowy, kszta³t dachu, rozcz³onkowanie.
a) kszta³t dachu: rodzaj dachu, liczba po³aci, kierunek

kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczó³-
kowy, pulpitowy itp.), k¹t nachylenia po³aci, kolor
i materia³ pokrycia,

b) rozcz³onkowanie: kszta³t rzutu budynku, zró¿ni-
cowanie wysokoœci budynku, cokó³, ryzality, wnê-
ki, wykusze, wie¿yczki, lukarny, balkony,

8) charakter budynku – zespó³ nastêpuj¹cych cech bu-
dynku: bry³a budynku, rozplanowanie i proporcje
otworów okiennych, kolorystyka,

9) dach stromy – dach, który spe³nia równoczeœnie na-
stêpuj¹ce warunki: 
a) po³aci dachowe s¹ nachylone do poziomu pod k¹tem

wiêkszym ni¿ 300, w przypadku górnej po³aci dachu
mansardowego – pod k¹tem wiêkszym ni¿ 100,

b) powierzchnia lukarn przykrytych po³aciami o mniej-
szym nachyleniu nie przekracza po³owy ca³ej po-
wierzchni przykrytej dachem.

Za dach stromy uwa¿a siê równie¿ dach w kszta³cie
kopu³y, kolebki itp., dachy widoczne z poziomu tere-
nu. 

10) ogólnomiejski system terenów aktywnych biologicz-
nie (OSTAB) – ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹-
ca ze sob¹ najbardziej wartoœciowe, ró¿norodne
tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym
wód powierzchniowych) oraz wybrane tereny zain-
westowania miejskiego o ograniczonej zabudowie,
a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiedni-
mi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z pod-
stawowych elementów strukturalnych i ci¹gów
³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego ob-
rêbie ekologicznych regu³ ci¹g³oœci w czasie i prze-
strzeni oraz ró¿norodnoœci biologicznej,

11) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – li-
nia ograniczaj¹ca obszar, na którym dopuszcza siê
wznoszenie budynków oraz – okreœlonych w ustale-
niach planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów,
wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników,
zadaszeñ nad wejœciami, ryzalitów, przedsionków,
schodów zewnêtrznych, pochylni, tarasów, czêœci
podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia
planu nie stanowi¹ inaczej, 

§ 3 

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotycz¹ce
przeznaczenia terenów u¿yte w niniejszym planie: 

U33 tereny zabudowy us³ugowej komercyjne i publicz-
ne, z wy³¹czeniem: 

1) rzemios³a produkcyjnego, 
2) stacji paliw, 
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3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierni-
czych, 

4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobu-
sów,

Dopuszcza siê: 
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych, 
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni, 
4) budynki zamieszkania zbiorowego, 
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia-

³alnoœci¹ gospodarcz¹. 
U52 tereny zabudowy us³ugowej u¿ytecznoœci publicz-

nej (wymagaj¹ce gruntu we w³adaniu podmiotu publicz-
nego lub gestora funkcji publicznej), niechronione, np.:
administracji publicznej, kultury, nauki 

U34 tereny zabudowy us³ugowej z zieleni¹ towarzysz¹-
c¹ zawieraj¹ca tereny zabudowy us³ugowej U33 i – na co
najmniej 70% powierzchni dzia³ki – tereny zieleni urz¹-
dzonej ZP. 

ZL tereny lasów
ZP tereny zieleni urz¹dzonej, takie jak: parki, ogrody,

zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce,
arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe for-
tyfikacje

Z64 tereny zieleni krajobrazowo–ekologicznej: np.:
drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z ziele-
ni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e, ¿arnow-
czyska, wydmy, zieleñ na skarpach, naturalne
zadrzewienia i zakrzewienia. 

KD80 tereny ulic dojazdowych
KX tereny wydzielonych ci¹gów: pieszych, pie-

szo–jezdnych, pieszo–rowerowych, rowerowych, ulic o
równoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i ko³owym

Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza
siê obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefo-
niczne, wiaty przystankowe, noœniki reklamowe, w tym
równie¿ na lokalizacjach tymczasowych. 

§ 4 

1. Ustala siê wskaŸniki parkingowe do obliczania za-
potrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych. 
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze
wskaŸniki stosuje siê odpowiednio.

§ 5 

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 12
terenów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od
001 do 012.

2. Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce: 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO „rejon ul. Lazuro-
wej na Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku”
Nr EW. PLANU 2403 

1. NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 0,19 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia
ZL teren lasu – las ochronny

4. FUNKCJE WY£¥CZONE nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-

GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
istniej¹ce przejœcie piesze –schody terenowe– ob-
s³uguj¹ce teren 002–U34 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: nie dotyczy
2) parkingi: wyklucza siê
3) zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
4) odprowadzenie œcieków: nie dotyczy
5) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: nie dotyczy
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy
8) zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Ak-
tywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego

Krajobrazu Wyspa Sobieszewska – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi

2) teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brze-
gu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytko-
wania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej.

3) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

4) teren lasu – zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
dla obszaru bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹
obowi¹zuje uzyskanie decyzji w³aœciwego terytorial-
nie organu administracji morskiej, zwalniaj¹cej z za-
kazów wynikaj¹cych z prawa wodnego 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO „rejon ul. Lazuro-
wej na Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku”
Nr EW. PLANU 2403 

1. NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 2,43 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia
U34 teren zabudowy us³ugowej z zieleni¹ towarzysz¹-
c¹ – us³ugi sportu, turystyki, gastronomii, kultury,
oœwiaty, nauki i zdrowia

4. FUNKCJE WY£¥CZONE 
nie ustala siê 

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7, 11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne w odleg³oœci 2
m od wschodniej, po³udniowej i zachodniej œcia-
ny i od 2 do 5 m od pó³nocnej œciany istniej¹ce-
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go budynku w czêœci zachodniej terenu – jak
na rysunku planu,

b) maksymalne nieprzekraczalne obejmuj¹ce
obiekty o wartoœciach kulturowych (budynki tzw.
Forsterówki): w linii wyznaczonej przez wschod-
ni¹ œcianê domku myœliwskiego, w linii równole-
g³ej do wschodniej œciany domku myœliwskiego,
w odleg³oœci 50 m od niej, w linii wyznaczonej
przez pó³nocn¹ œcianê przybudówki do skrzy-
d³a kuchenno–jadalnego, w linii równoleg³ej do
pó³nocnej œciany przybudówki do skrzyd³a ku-
chenno–jadalnego, w odleg³oœci 45 m od niej –
jak na rysunku planu.

2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki: minimalna – nie ustala siê,
maksymalna – 15% 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 70%

4) intensywnoœæ zabudowy: minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 0,2 

5) wysokoœæ zabudowy: minimalna – nie ustala siê,
maksymalna:
a) dla czêœci terenu, o którym mowa w pkt 1. lit. a.

– 12 m,
b) dla czêœci terenu, o którym mowa w pkt 1. lit b.

– 9 m
6) formy zabudowy: wolnostoj¹ca
7) kszta³t dachu: stromy, dwuspadowy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: z ul. Lazurowej (004–KD80)
2) parkingi: do realizacji na terenie, zgodnie z § 5
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitar-

nej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodaro-

wanie na terenie,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-

troenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bez-

przewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep³o: z niskoemisyjnych Ÿróde³ lo-

kalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren jest czêœciowo

objêty stref¹ ochrony archeologicznej – jak na ry-
sunku planu.

2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej:
a) nowa zabudowa uzupe³niaj¹ca istniej¹ce za³o-

¿enie z zachowaniem uk³adu kompozycyjnego

zespo³u tzw. Forsterówki, w zabudowie nale¿y
zachowaæ domek myœliwski jako element domi-
nuj¹cy architektonicznie

b) nowe obiekty w charakterze istniej¹cego dom-
ku myœliwskiego

c) dopuszcza siê po³¹czenie budynków pomiêdzy
sob¹ za pomoc¹ przeszklonych ³¹czników, 

d) dopuszcza siê adaptacjê zabudowy domku my-
œliwskiego oraz schronu przeciwlotniczego na
nowe funkcje pod warunkiem zachowania cha-
rakteru zabudowy domku myœliwskiego oraz
bry³y budynku schronu przeciwlotniczego.

3) zasady ochrony obiektów o wartoœciach kulturo-
wych: 
a) ochronie podlega oznaczony na rysunku planu

domek myœliwski tzw. Forsterówka: budynek
g³ówny wraz ze skrzyd³em kuchenno – jadal-
nym w zakresie charakteru budynku, detalu ar-
chitektonicznego oraz zachowanych elementów
wystroju i wyposa¿enie wnêtrz,

b) ochronie podlega schron przeciwlotniczy w za-
kresie bry³y budynku.

c) w strefach ochrony archeologicznej wszelkie
prace ziemne wymagaj¹ nadzorów archeolo-
gicznych

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów

Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewosta-

nu
3) stosowanie nawierzchni pó³przepuszczalnej i prze-

puszczalnej do utwardzenia dróg dojazdowych i
parkingów

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego

Krajobrazu Wyspa Sobieszewska – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi

2) teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brze-
gu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytko-
wania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej.

3) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
dla obszaru bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹
obowi¹zuje uzyskanie decyzji w³aœciwego terytorial-
nie organu administracji morskiej, zwalniaj¹cej z za-
kazów wynikaj¹cych z prawa wodnego 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO „rejon ul. Lazuro-
wej na Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku”
Nr EW. PLANU 2403 

1. NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 4,29 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia
ZL teren lasu – las ochronny

4. FUNKCJE WY£¥CZONE 
nie ustala siê

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: nie dotyczy
2) parkingi: wyklucza siê 
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitar-

nej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodaro-

wanie na terenie,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-

troenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bez-

przewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep³o: z niskoemisyjnych Ÿróde³ lo-

kalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy.

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Ak-
tywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego

Krajobrazu Wyspa Sobieszewska – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi

2) teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brze-
gu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytko-
wania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej.

3) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

4) teren lasu – zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
istniej¹cy kemping – zgodny z planem urz¹dzenia
lasu 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO „rejon ul. Lazuro-
wej na Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku”
Nr EW. PLANU 2403 

1. NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0,73 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY

Oznaczenie przeznaczenia
KD80 teren ulicy dojazdowej – ul. Lazurowa

4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: od 10 m

do 29 m – jak na rysunku planu
2) prêdkoœæ projektowa – 30 km/h
3) szerokoœæ pasa ruchu – 3 m
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – bez ograni-

czeñ
6) wyposa¿enie – chodniki, stanowiska postojowe
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5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM 
poprzez skrzy¿owanie z ul. Turystyczn¹, poza ob-
szarem planu

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów

Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
2) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo 

8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
1) ma³a architektura: dopuszcza siê
2) noœniki reklamowe: zakaz lokalizacji szyldów i no-

œników reklamowych o powierzchni wiêkszej ni¿
1 m2

3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zgod-
nie z § 3

4) urz¹dzenia techniczne: dopuszcza siê
5) zieleñ: dopuszcza siê

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego

Krajobrazu Wyspa Sobieszewska – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi

2) teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brze-
gu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytko-
wania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej.

3) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi. 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH
1) zaleca siê stosowanie nawierzchni pó³przepusz-

czalnej do utwardzenia jezdni
2) istniej¹ca, ogrodzona przepompownia œcieków

„Ps – Sobieszewo 11”.
3) dla obszaru bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹

obowi¹zuje uzyskanie decyzji w³aœciwego teryto-
rialnie organu administracji morskiej, zwalniaj¹-
cej z zakazów wynikaj¹cych z prawa wodnego 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO „rejon ul. Lazuro-
wej na Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku”
Nr EW. PLANU 2403 

1. NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,37 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia
KX teren wydzielonego ci¹gu pieszo–jezdnego
—pó³nocny odcinek ul. Lazurowej

4. FUNKCJE WY£¥CZONE 
nie ustala siê

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
1) stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7, 11,

12
2) œcie¿ka rowerowa – jak na rysunku planu

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: nie dotyczy
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni dzia³ki: nie dotyczy
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: 50%
4) intensywnoœæ zabudowy: nie dotyczy
5) wysokoœæ zabudowy: nie dotyczy
6) formy zabudowy: nie dotyczy
7) kszta³t dachu: nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: z ul. Lazurowej (004–KD80)
2) parkingi: dopuszcza siê realizacjê miejsc posto-

jowych wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej teren 007–U33
3) zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
4) odprowadzenie œcieków: nie dotyczy
5) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-

troenergetycznej
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy
8) zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy 

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów

Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
2) stosowanie nawierzchni pó³przepuszczalnej 
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12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
1) ma³a architektura: dopuszcza siê
2) noœniki reklamowe: zakaz lokalizacji szyldów i no-

œników reklamowych o powierzchni wiêkszej ni¿
1 m2

3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zgod-
nie z § 3

4) urz¹dzenia techniczne: dopuszcza siê
5) zieleñ: dopuszcza siê

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego

Krajobrazu Wyspa Sobieszewska – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi

2) czeœæ terenu, oznaczona na rysunku planu, po³o-
¿ona w obszarze pasa technicznego brzegu mor-
skiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i
zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym
terytorialnie organem administracji morskiej

3) czeœæ terenu, oznaczona na rysunku planu, po³o-
¿ona w obszarze pasa ochronnego brzegu mor-
skiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i
zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym
terytorialnie organem administracji morskiej

4) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
1) istniej¹cy grawitacyjny kana³ sanitarny 
2) dla obszaru bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹

obowi¹zuje uzyskanie decyzji w³aœciwego teryto-
rialnie organu administracji morskiej, zwalniaj¹-
cej z zakazów wynikaj¹cych z prawa wodnego 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO „rejon ul. Lazuro-
wej na Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku”
Nr EW. PLANU 2403 

1. NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia

U52 teren zabudowy us³ugowej u¿ytecznoœci pu-
blicznej, administracja morska, organy bezpieczeñ-
stwa i obronnoœci

4. FUNKCJE WY£¥CZONE 
nie ustala siê

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7, 11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: nie dotyczy
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni dzia³ki: nie dotyczy
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: 50%
4) intensywnoœæ zabudowy: nie dotyczy
5) wysokoœæ zabudowy: nie dotyczy
6) formy zabudowy: nie dotyczy
7) kszta³t dachu: nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: od ci¹gu pieszo–jezdnego,

ul. Lazurowej (005–KX)
2) parkingi: wyklucza siê
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitar-

nej,
5) odprowadzenie wód œcieków opadowych: zago-

spodarowanie na terenie,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-

troenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bez-

przewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep³o: z niskoemisyjnych Ÿróde³ lo-

kalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy.

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Ak-
tywnych Biologicznie

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
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14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego

Krajobrazu Wyspa Sobieszewska – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi

2) teren po³o¿ony w obszarze pasa technicznego
brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u¿yt-
kowania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej.

3) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 

dla obszaru bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ obo-
wi¹zuje uzyskanie decyzji w³aœciwego terytorialnie
organu administracji morskiej, zwalniaj¹cej z zaka-
zów wynikaj¹cych z prawa wodnego 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO „rejon ul. Lazuro-
wej na Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku”
Nr EW. PLANU 2403 

1. NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 1,83 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia
U33 teren zabudowy us³ugowej
—us³ugi sportu, turystyki, gastronomii, kultury, oœwia-

ty, nauki i zdrowia
4. FUNKCJE WY£¥CZONE 

nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-

GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7, 11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlany-

mi i drogowymi
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni terenu: minimalna: nie ustala siê, mak-
symalna: 30%

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 50% 

4) intensywnoœæ zabudowy: minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 0,7

5) wysokoœæ zabudowy: minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12 m

6) formy zabudowy: dowolne
7) kszta³t dachu: dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: od ul. Lazurowej (004–KD80)
2) parkingi: do realizacji na terenie, zgodnie z § 5
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitar-

nej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodaro-

wanie na terenie,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-

troenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bez-

przewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep³o: z niskoemisyjnych Ÿróde³ lo-

kalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów

Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu
3) stosowanie nawierzchni pó³przepuszczalnej i prze-

puszczalnej do utwardzenia dróg dojazdowych
parkingów i ci¹gów pieszych

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego

Krajobrazu Wyspa Sobieszewska – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi
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2) teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brze-
gu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytko-
wania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej.

3) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
dla obszaru bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹
obowi¹zuje uzyskanie decyzji w³aœciwego terytorial-
nie organu administracji morskiej, zwalniaj¹cej z za-
kazów wynikaj¹cych z prawa wodnego 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO „rejon ul. Lazuro-
wej na Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku”
Nr EW. PLANU 2403 

1. NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 1,57 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia
ZL teren lasu – las ochronny

4. FUNKCJE WY£¥CZONE 
nie ustala siê

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: nie dotyczy
2) parkingi: wyklucza siê
3) zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
4) odprowadzenie œcieków: nie dotyczy
5) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: nie dotyczy
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy
8) zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie ustala siê

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Ak-
tywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego

Krajobrazu Wyspa Sobieszewska – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi

2) teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brze-
gu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytko-
wania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej.

3) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

4) teren lasu – zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
dla obszaru bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹
obowi¹zuje uzyskanie decyzji w³aœciwego terytorial-
nie organu administracji morskiej, zwalniaj¹cej z za-
kazów wynikaj¹cych z prawa wodnego 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO „rejon ul. Lazuro-
wej na Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku”
Nr EW. PLANU 2403 

1. NUMER 009
2. POWIERZCHNIA 0,65 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia
ZL teren lasu – las ochronny

4. FUNKCJE WY£¥CZONE 
nie ustala siê
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5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: nie dotyczy
2) parkingi: wyklucza siê
3) zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
4) odprowadzenie œcieków: nie dotyczy
5) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: nie dotyczy
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy
8) zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Ak-
tywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego

Krajobrazu Wyspa Sobieszewska – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi

2) teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brze-
gu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytko-
wania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej.

3) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

4) teren lasu – zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
dla obszaru bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹
obowi¹zuje uzyskanie decyzji w³aœciwego terytorial-
nie organu administracji morskiej, zwalniaj¹cej z za-
kazów wynikaj¹cych z prawa wodnego 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO „rejon ul. Lazuro-
wej na Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku”
Nr EW. PLANU 2403 

1. NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 2,18 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia
ZL teren lasu – las ochronny

4. FUNKCJE WY£¥CZONE 
nie ustala siê

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: nie dotyczy
2) parkingi: wyklucza siê
3) zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
4) odprowadzenie œcieków: nie dotyczy
5) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: nie dotyczy
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy
8) zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy
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11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Ak-
tywnych Biologicznie (OSTAB) 

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego

Krajobrazu Wyspa Sobieszewska – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi

2) teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brze-
gu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytko-
wania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej.

3) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

4) teren lasu – zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
dla obszaru bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹
obowi¹zuje uzyskanie decyzji w³aœciwego terytorial-
nie organu administracji morskiej, zwalniaj¹cej z za-
kazów wynikaj¹cych z prawa wodnego 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO „rejon ul. Lazuro-
wej na Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku”
Nr EW. PLANU 2403 

1. NUMER 011
2. POWIERZCHNIA 1,10 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia
U34 teren zabudowy us³ugowej z zieleni¹ towarzysz¹-
c¹ us³ugi sportu, turystyki, gastronomii, kultury, oœwia-
ty, nauki i zdrowia

4. FUNKCJE WY£¥CZONE 
nie ustala siê

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7, 11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlany-

mi i drogowymi
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni dzia³ki: minimalna: nie ustala siê, mak-
symalna: 30%

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 70%

4) intensywnoœæ zabudowy: minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 0,4

5) wysokoœæ zabudowy: minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: a) w obszarze ograniczonym lini¹
podzia³u wewnêtrznego– 5 m, b) na pozosta³ym
obszarze– 12 m

6) formy zabudowy: w typie zabudowy istniej¹cej
7) kszta³t dachu: dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: z ul. Lazurowej (004–KD80)
2) parkingi: do realizacji na terenie, zgodnie z § 5
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitar-

nej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodaro-

wanie na terenie,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-

troenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bez-

przewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep³o: z niskoemisyjnych Ÿróde³ lo-

kalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy.

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
1) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie

ustala siê
3) zasady ochrony obiektów o wartoœciach kulturo-

wych: 
a) ochronie podlega typ zabudowy obiektów ozna-

czonych na rysunku planu, 
b) ochronie podlega mur miêdzy budynkami ozna-

czony na rysunku planu 
11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY

1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewosta-
nu
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3) stosowanie nawierzchni pó³przepuszczalnej i prze-
puszczalnej do utwardzenia dróg dojazdowych i
parkingów

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego

Krajobrazu Wyspa Sobieszewska – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi

2) teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brze-
gu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytko-
wania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej.

3) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
dla obszaru bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹
obowi¹zuje uzyskanie decyzji w³aœciwego terytorial-
nie organu administracji morskiej, zwalniaj¹cej z za-
kazów wynikaj¹cych z prawa wodnego 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO „rejon ul. Lazuro-
wej na Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku”
Nr EW. PLANU 2403 

1. NUMER 012
2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia
ZL teren lasu – las ochronny

4. FUNKCJE WY£¥CZONE 
nie ustala siê

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
1) stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7, 11

2) istniej¹cy ci¹g pieszo– jezdny, wskazany na ry-
sunku planu, – do zachowania

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: nie dotyczy
2) parkingi: dopuszcza siê przy istniej¹cym ci¹gu pie-

szo–jezdnym
3) zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy
4) odprowadzenie œcieków: nie dotyczy
5) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: nie dotyczy
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy
8) zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Ak-
tywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w obrêbie Obszaru Chronionego

Krajobrazu Wyspa Sobieszewska – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi

2) teren po³o¿ony w obszarze pasa ochronnego brze-
gu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytko-
wania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z
w³aœciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej.

3) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

4) teren lasu – zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
dla obszaru bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹
obowi¹zuje uzyskanie decyzji w³aœciwego terytorial-
nie organu administracji morskiej, zwalniaj¹cej z za-
kazów wynikaj¹cych z prawa wodnego 

§ 6 

Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cymi jej
integralne czêœci s¹:

1) czêœæ graficzna – rysunek planu: rejon ul. Lazuro-
wej na Wyspie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku w
skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1),

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu (za³¹cznik nr 2),

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania (za³¹cznik nr 3). 

§ 7 

Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej

uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoœci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwa³y na stronie internetowej
Miasta Gdañska. 

§ 8 

Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniej-
szego planu miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Wyspy Sobieszewskiej zatwierdzony Uchwa³¹
nr XV/483/99 Rady Miasta Gdañska z dnia 28.10.1999 r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. nr 3 poz. 6 z dnia 10.01.2000) 

§ 9 

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³o-
szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y. 

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska 

B. Oleszek 

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr LII/1772/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego rejon ul. Lazurowej na Wy-
spie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku 

Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu 

Do projektu planu w ustawowym terminie uwagi nie
wp³ynê³y. 

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr LII/1772/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego rejon ul. Lazurowej na Wy-
spie Sobieszewskiej w mieœcie Gdañsku 

Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania. 

W obszarze planu nie wystêpuj¹ inwestycje z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³a-
snych gminy. 

2201

UCHWA£A Nr LII/1776/06
Rady Miasta Gdañska

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy
D¹browszczaków w mieœcie Gdañsku 

Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 14 ust. 8, 
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm: z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra-
wie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1587) 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
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
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z
2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1 

Po stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami „ Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gdañska ” uchwala siê miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ul.
D¹browszczaków w mieœcie Gdañsku (o numerze ewi-
dencyjnym 0127) zwany dalej „planem”, obejmuj¹cy ob-
szar oko³o 3,3 ha ograniczony;

—od pó³nocy terenami mieszkaniowymi jednostki ‘B”
osiedla Przymorze,

—od po³udnia projektowan¹ ulica dojazdow¹,
—od wschodu ul. D¹browszczaków,
—od zachodu projektowan¹ ulic¹ dojazdow¹. 

§ 2 

Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie: 
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego
przeznaczenie zosta³o okreœlone w § 3 i odpowied-
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niej karcie terenu, przeznaczony tak¿e pod drogi, sie-
ci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w
tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleñ,

2) intensywnoœæ zabudowy – stosunek powierzchni ca³-
kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych po ob-
rysie, z wy³¹czeniem:
a) powierzchni, które nie s¹ zamkniête lecz mog¹

byæ ograniczone elementami budowlanymi (np.
balustradami, os³onami zabezpieczaj¹cymi, porê-
czami) i nie s¹ przykryte (np. balkony, tarasy) oraz

b) powierzchni elementów drugorzêdnych (np. scho-
dów i pochylni zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych,
daszków, markiz) do powierzchni dzia³ki,

3) wysokoœæ zabudowy – wysokoœæ mierzona od natu-
ralnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obry-
su budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na
pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów,

4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – li-
nia ograniczaj¹ca obszar, na którym dopuszcza siê
wznoszenie budynków oraz – okreœlonych w ustale-
niach planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów,
wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników,
zadaszeñ nad wejœciami, ryzalitów, przedsionków,
schodów zewnêtrznych, pochylni, tarasów, czêœci
podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia
planu nie stanowi¹ inaczej, 

§ 3 

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotycz¹ce
przeznaczenia terenów u¿yte w niniejszym planie: 

MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej –
domy mieszkalne powy¿ej 4 mieszkañ dostêpnych z jed-
nej klatki schodowej 

W terenie mieszkaniowym MW24 dopuszcza siê: 
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczeœnie poni¿sze warunki: 

a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹, 
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2

powierzchni u¿ytkowej, 

c) dysponuj¹cych odrêbnym wejœciem z zewn¹trz
lub wejœciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jed-
nym mieszkaniem.

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, nieko-
lizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko so-
cjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów ho-
telarskich. 

U33 tereny zabudowy us³ugowej komercyjne i publicz-
ne, z wy³¹czeniem: 

1) rzemios³a produkcyjnego, 
2) stacji paliw, 
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierni-

czych, 
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobu-

sów,
Dopuszcza siê: 

1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych, 
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni, 
4) budynki zamieszkania zbiorowego, 
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia-

³alnoœci¹ gospodarcz¹. 
M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo–us³ugowej

zawieraj¹cy teren mieszkaniowy MW24 i us³ugowy U33.
W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miêdzy funkcj¹ miesz-
kaniow¹ a us³ugow¹. 

§ 4 

Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kana-
lizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

§ 5 

1. Ustala siê wskaŸniki parkingowe do obliczania za-
potrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych. 
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze
wskaŸniki stosuje siê odpowiednio. 

§ 6 

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 te-
reny oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
003.

2. Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce: 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA RE-
JON UL. D¥BROWSZCZAKÓW W MIEŒCIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0127

1. NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 0,91 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia
M/U32 TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO –
US£UGOWEJ
Zawieraj¹cy teren zabudowy mieszkaniowej MW24
i teren us³ugowy U33 bez ustalenia proporcji pomiê-
dzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹

4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy-

¿ej 2 000 m2,
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-

GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
Nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
Stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7,11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w

czêœci po³udniowej i zachodniej terenu w odleg³o-
œci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej terenu, jak na
rysunku planu

2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu: 50%

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: minimum 30%, dla zabudowy mieszkaniowej
minimum 0,29 m2 na 1,0 m2 powierzchni u¿ytko-
wej mieszkania 

4) intensywnoœæ zabudowy, minimalna: 1,0 maksy-
malna: 1,5

5) wysokoœæ zabudowy, minimalna: 12,0 m maksy-
malna: nie ustala siê

6) formy zabudowy: dowolna
7) kszta³t dachu: dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
Nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: 

a) od projektowanej ulicy dojazdowej od strony po-
³udniowej, poza granicami planu,

b) od projektowanej ulicy dojazdowej od strony za-
chodniej, poza granicami planu,
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2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji zgod-
nie z § 5 uchwa³y,

3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitar-

nej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodaro-

wanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-

troenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
8) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub z

niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
Stosuje siê zasady ogólne 

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH
Nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
Zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
Teren objêty granicami obszaru rehabilitacji i prze-
kszta³ceñ:
1) planowane dzia³ania:

a) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowo
– us³ugowej 

b) realizacja nowego zagospodarowania i oœwie-
tlenia,

c) nasadzenia drzew i krzewów,
d) budowa nowej infrastruktury technicznej.

2) oczekiwane rezultaty:
a) poprawa wizerunku terenu,
b) poprawa stosunków wodnych 
c) wyposa¿enie terenu w atrakcyjne us³ugi,
d) uzyskanie nowego zainwestowania, poprawia-

j¹cego jakoœæ ¿ycia na rehabilitowanym tere-
nie, 

e) poprawa nasycenia terenu zieleni¹, 
3) parametry zabudowy ujête zosta³y w punkcie 7

15. STAWKA PROCENTOWA
Nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
Teren po³o¿ony w obrêbie strefy ochrony poœredniej
podziemnego ujêcia wody „Czarny Dwór” i „Zaspa”–
zagospodarowanie zgodne z przepisami odrêbnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
Nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-

p³owniczej
2) wysoki poziom wód gruntowych
3) istniej¹cy ciep³oci¹g 2x250 mm – zaleca siê umo¿-

liwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o sze-
rokoœci 3 m 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA RE-
JON UL. D¥BROWSZCZAKÓW W MIEŒCIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0127

1. NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0,68 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia
M/U32 TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO –
US£UGOWEJ
Zawieraj¹cy teren zabudowy mieszkaniowej MW24
i teren us³ugowy U33 bez ustalenia proporcji pomiê-
dzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹

4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
2) budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym

pobytem dzieci i m³odzie¿y,
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy-

¿ej 2 000 m2,
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-

GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
Nie ustala siê

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
Stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7,11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: 

a) maksymalna nieprzekraczalna w czêœci po³u-
dniowej terenu w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgra-
niczaj¹cej terenu, jak na rysunku planu

b) maksymalna nieprzekraczalna w czêœci wschod-
niej terenu w odleg³oœci 5,0 m od istniej¹cego
wodoci¹gu (poza granicami terenu), jak na ry-
sunku planu

2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu: 50%

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: minimum 30%, dla zabudowy mieszkaniowej
minimum 0,29 m2 na 1,0 m2 powierzchni u¿ytko-
wej mieszkania 

4) intensywnoœæ zabudowy, minimalna: 1,0 maksy-
malna: nie ustala siê

5) wysokoœæ zabudowy, minimalna: 12,0 m maksy-
malna: nie ustala siê
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6) formy zabudowy: dowolna
7) kszta³t dachu: dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
Nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: od projektowanej ulicy dojaz-

dowej, poza granicami planu
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji zgod-

nie z § 5 uchwa³y
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitar-

nej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodaro-

wanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-

troenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
8) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub ni-

skoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
Nie dotyczy 

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
Stosuje siê zasady ogólne 

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH
Nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
Zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
Teren objêty granicami obszaru rehabilitacji i prze-
kszta³ceñ:
1) planowane dzia³ania:

a) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowo
– us³ugowej,

b) realizacja nowego zagospodarowania i oœwie-
tlenia,

c) nasadzenia drzew i krzewów,
d) budowa nowej infrastruktury technicznej.

2) oczekiwane rezultaty:
a) poprawa wizerunku terenu,
b) poprawa stosunków wodnych 
c) wyposa¿enie terenu w atrakcyjne us³ugi,
d) uzyskanie nowego zainwestowania, poprawia-

j¹cego jakoœæ ¿ycia na rehabilitowanym tere-
nie, 

e) poprawa nasycenia terenu zieleni¹, 
3) parametry zabudowy ujête zosta³y w punkcie 7,

15. STAWKA PROCENTOWA
Nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
Teren po³o¿ony w obrêbie strefy ochrony poœredniej
podziemnego ujêcia wody „Czarny Dwór” i „Zaspa’”–
zagospodarowanie zgodne z przepisami odrêbnymi, 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
Nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-

p³owniczej
2) wysoki poziom wód gruntowych 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA RE-
JON UL. D¥BROWSZCZAKÓW W MIEŒCIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0127

1. NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 1,62 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Oznaczenie przeznaczenia
M/U32 TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO –
US£UGOWEJ
Zawieraj¹cy teren zabudowy mieszkaniowej MW24
i teren us³ugowy U33 bez ustalenia proporcji pomiê-
dzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹

4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
2) budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym

pobytem dzieci i m³odzie¿y,
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy-

¿ej 2 000 m2,
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-

GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
Szko³a podstawowa i gimnazjum przy ul. Jagielloñ-
skiej 46

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
Stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7,11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy:

a) maksymalna nieprzekraczalna w czêœci zachod-
niej terenu w odleg³oœci 3,0 m od linii rozgrani-
czaj¹cej terenu, jak na rysunku planu

b) maksymalna nieprzekraczalna w czêœci wschod-
niej terenu w odleg³oœci 5,0 m od istniej¹cego
wodoci¹gu, jak na rysunku planu

2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki: 30%

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: minimum 30%, dla zabudowy mieszkaniowej
minimum 0,29 m2 na 1,0 m2 powierzchni u¿ytko-
wej mieszkania 
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4) intensywnoœæ zabudowy, minimalna: 1,0 maksy-
malna: 1,5

5) wysokoœæ zabudowy, minimalna: 12,0 m maksy-
malna: nie ustala siê

6) formy zabudowy: dowolna
7) kszta³t dachu: dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
Nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa:

a) od ul. D¹browszczaków, poza granicami planu
b) od ul. Jagielloñskiej, poza granicami planu

2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji zgod-
nie z § 5 uchwa³y

3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitarnej
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodaro-

wanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-

troenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
8) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub ni-

skoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
Nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) zachowanie istniej¹cych szpalerów drzew:

a) w czêœci pó³nocnej terenu na granicy dzia³ki
dawnej elektrociep³owni,

b) w czêœci pó³nocno – zachodniej na granicy dzia³-
ki gimnazjum, jak na rysunku planu 

2) zieleñ do utrzymania i wprowadzenia okreœlona
na rysunku planu (z dopuszczeniem realizacji urz¹-
dzeñ rekreacji dzieciêcej) 

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH
Nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
Nie ustala siê

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
Teren objêty granicami obszaru rehabilitacji istnie-
j¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia³ania:

a) likwidacja istniej¹cego zainwestowania substan-
dardowego,

b) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowo
– us³ugowej,

c) realizacja nowego zagospodarowania i oœwie-
tlenia,

d) nasadzenia drzew i krzewów,
e) prowadzenie dzia³añ w zakresie rehabilitacji go-

spodarczej,
f) poprawa izolacyjnoœci akustycznej elewacji,
g) budowa nowej lub modernizacja istniej¹cej infra-

struktury technicznej.
2) oczekiwane rezultaty:

a) poprawa wizerunku terenu,
b) poprawa stosunków wodnych 
c) wyposa¿enie terenu w atrakcyjne us³ugi oraz

uzyskanie nowego zainwestowania, poprawia-
j¹cego jakoœæ ¿ycia na rehabilitowanym tere-
nie, 

d) poprawa nasycenia terenu zieleni¹, 
e) poprawa ochrony przed ha³asem,

3) parametry zabudowy ujête zosta³y w punkcie 7,
15. STAWKA PROCENTOWA

Nie dotyczy
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB

OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
Teren po³o¿ony w obrêbie strefy ochrony poœredniej
podziemnego ujêcia wody „Czarny Dwór” i „Zaspa” –
zagospodarowanie zgodne z przepisami odrêbnymi, 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
Nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-

p³owniczej
2) wysoki poziom wód gruntowych
3) istniej¹ce kana³y sanitarne o œrednicy 0,6 i 0,7 m

– zaleca siê umo¿liwienie dojazdu dla celów eks-
ploatacyjnych o szerokoœci 3,0 m 

4) istniej¹cy wodoci¹g o œrednicy 400 mm 

§ 7 

Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cymi jej
integralne czêœci s¹:

1) czêœæ graficzna – rysunek planu Oliwa Dolna rejon ul.
D¹browszczaków w mieœcie Gdañsku w skali 1:1 000
(za³¹cznik nr 1),

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu (za³¹cznik nr 2),

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania (za³¹cznik nr 3). 

§ 8 

Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej

uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoœci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwa³y na stronie internetowej
Miasta Gdañska. 
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§ 9 

Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniej-
szego planu miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Oliwa rejon ulicy Obroñców Wybrze¿a w
mieœcie Gdañsku uchwalony Uchwa³¹ Nr V/85/2003 r
Rady Miasta Gdañska z dnia 23 stycznia 2003 r. (Dz.
Urz. Woj. Pom. Nr 50 z 09.04.2003 r. poz. 756) 

§ 10 

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³o-
szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego z wyj¹tkiem § 8, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y. 

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska 

B. Oleszek 

ZA£¥CZNIK Nr 2
do Uchwa³y Nr LII/1776/06
Rady Miasta Gdañska 
z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy
D¹browszczaków w mieœcie Gdañsku 

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU PLANU 

Uwag nie wniesiono 

ZA£¥CZNIK Nr 3
do Uchwa³y Nr LII/1776/06
Rady Miasta Gdañska 
z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy
D¹browszczaków w mieœcie Gdañsku 

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania. 

W obszarze planu nie wystêpuj¹ inwestycje z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³a-
snych gminy. 
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UCHWA£A Nr LII/1780/06 
Rady Miasta Gdañska

z dnia.29 czerwca 2006 r.

zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XLI/1482/05 Rady Miasta
Gdañska w sprawie Regulaminu przyznawania i prze-
kazywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w
Gdañsku, koñcz¹cych siê matur¹ w roku szkolnym
2005/2006. 

Na podstawie art. 12 pkt. 10 a i art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorz¹dzie powia-
towym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001, zm.: z 2002 r.

Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, 
Nr 200, poz. 1688, zm.: z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, 
Nr 162, poz. 1568, zm.: z 2004 Nr 153 poz. 1271, 
Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806,zm. 2006 Nr 17,
poz. 128) w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwo-
ju (Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1206 zm. 2005 r. Dz.U. 
Nr 90, poz. 759) oraz Rozporz¹dzeniem Ministra Go-
spodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie
przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz.U. z
2004 r. Nr 200 poz. 2051, zm. 2005 r. Dz.U. Nr 87 
poz. 745, Dz. U. Nr 198, poz. 1644, zm. 2006 r. Dz.U.
Nr 58, poz. 404) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLI/1482/05 Rady Miasta Gdañska z
dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Re-
gulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych w Gdañsku w roku szkolnym
2005/2006, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w za-
³¹czniku nr 1 do przedmiotowej Uchwa³y:

1) W § 4 ust. 1 przyjmuje nastêpuj¹ce brzmienie:”1.
Stypendia s¹ przekazywane w formie finansowej po
przedstawieniu przez stypendystê lub jego opiekuna
prawnego oœwiadczenia o wykorzystaniu otrzyma-
nych œrodków na cele edukacyjne wed³ug wzoru sta-
nowi¹cego Za³¹cznik nr 6 do Regulaminu oraz
wystawieniu przez dyrektora szko³y zaœwiadczenia o
uczestnictwie ucznia w zajêciach szkolnych wed³ug
wzoru stanowi¹cego Za³¹cznik Nr 7 do Regulaminu.”

2) W § 4 ust. 2 przyjmuje nastêpuj¹ce brzmienie: 
„2.Zaœwiadczenie o uczestnictwie w zajêciach szkol-
nych wystawiane za okres po uchwaleniu zmian do
Regulaminu stanowi Za³¹cznik Nr 8.”

3) W § 4 skreœla siê ust 3.
4) W § 6 ust. 1 pkt 2, po s³owach” Ustawy o œwiadcze-

niach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.(Dz.U.nr
228 poz. 2255 z póŸniejszymi zmianami)” dodaje siê
s³owa:”, a w przypadku, gdy rodzina utrzymuje siê z
gospodarstwa rolnego zgodnie z Uzupe³nieniem
ZPORR przyjmuje siê za podstawê obliczenia do-
chodu na osobê w rodzinie przeciêtny dochód z 1 ha
przeliczeniowego, og³aszany do dnia 30 paŸdzierni-
ka ka¿dego roku przez Prezesa GUS, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podat-
ku rolnym (Dz. U. 1993 r Nr 94 poz 431 z póŸn. zm).”

5) W § 7 po ust. 4 dodaje siê ust. 5, który otrzymuje
brzmienie:
„5. Po zakoñczeniu roku szkolnego Stypendysta jest
zobowi¹zany do przedstawienia œwiadectwa ukoñ-
czenia klasy / œwiadectwa maturalnego. Kopie œwia-
dectw stanowi¹ za³¹cznik do dokumentacji projektu.”

6) W § 10 ustêp 1 po pkt 3 dodaje siê pkt 4, który otrzy-
muje brzmienie:
„4) nieusprawiedliwiona nieobecnoœæ stypendysty
na zajêciach szkolnych przekroczy³a liczbê 30 go-
dzin w semestrze.”

7) Dodaje siê Za³¹cznik Nr 6 do Regulaminu, który otrzy-
muje brzmienie: 
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§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Gdañska.

§ 3

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska

B. Oleszek 
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UCHWA£A Nr LII/1781/06 
Rady Miasta Gdañska

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie przyjêcia „Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszka³ych na terenie Gminy Miasta Gdañsk w roku
szkolnym 2006/2007” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednoli-
ty z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U 
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, zm. z 2005 Nr 172, poz. 1441, zm. z
2006, Nr 17, poz. 128), art. 4 ust. 1 pkt.1 i art. 12 pkt.10a
ustawy z dnia 08 marca 1998 r. o samorz¹dzie powia-
towym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592,
z 2002 r.: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, zm. z 2006, Nr 17 poz. 128)
oraz art. 90f w zwi¹zku z art. 90 m. ust. 1 i art. 90n. 
ust. 1 ustawy z dnia 07 wrzeœnia 1991 o systemie oœwia-
ty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, 
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, zm. z 2005 r.: 
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, 

Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje: 

§ 1 

Przyjmuje siê „Regulamin udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
³ych na terenie Gminy Miasta Gdañsk w roku szkolnym
2006/2007”, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y. 

§ 2 

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Gdañska. 

§ 3 

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia. 

Przewodnicz¹cy 
Rady Miasta Gdañska 

B. Oleszek 

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LII/1781/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 czerwca 2006 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakte-
rze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie
Gminy Miasta Gdañsk w roku szkolnym 2006/2007 

ROZDZIA£ I
Zasady ogólne 

§ 1

1. Uczniowi zamieszka³emu na terenie Gminy Miasta
Gdañsk z zamiarem sta³ego pobytu, którego potwier-
dzeniem mo¿e byæ zameldowanie na pobyt sta³y,
przys³uguje prawo – na zasadach wskazanych w ni-
niejszym Regulaminie – do pomocy materialnej ze
œrodków przeznaczonych na ten cel w bud¿ecie Gmi-
ny Miasta Gdañsk, a pochodz¹cych w g³ównej mie-
rze z dotacji celowej z bud¿etu pañstwa. 
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2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu
zmniejszenia ró¿nic w dostêpie do edukacji, umo¿li-
wia pokonywanie barier dostêpu do edukacji wyni-
kaj¹cej z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 

3. Pomoc materialna przys³uguje:
1) uczniom szkó³ publicznych i niepublicznych o

uprawnieniach szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i
dla doros³ych oraz s³uchaczom publicznych kole-
giów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo-
³ecznych – do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie
d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych oœrod-
ków umo¿liwiaj¹cych dzieciom i m³odzie¿y upo-
œledzonych umys³owo w stopniu g³êbokim a tak¿e
dzieciom i m³odzie¿y upoœledzonym umys³owo ze
sprzê¿onymi niepe³nosprawnoœciami realizacjê
odpowiednio obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku
nauki – do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku
nauki. 

4. Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym przys³uguj¹ równie¿:
1) uczniom szkó³ niepublicznych nie posiadaj¹cych

uprawnieñ szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla
doros³ych – do czasu ukoñczenia realizacji obo-
wi¹zku nauki;

2) s³uchaczom niepublicznych kolegiów nauczyciel-
skich i nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych
– do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jed-
nak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia. 

5. O stypendium szkolne o charakterze socjalnym nie
mog¹ ubiegaæ siê dzieci uczêszczaj¹ce do oddzia³ów
przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdy¿ s¹ one objê-
te rocznym obowi¹zkowym przygotowaniem przed-
szkolnym, a nie obowi¹zkiem nauki szkolnej. 

§ 2

Regulamin obejmuje udzielenie pomocy o charakterze
socjalnym w postaci:

1) stypendium szkolnego,
2) zasi³ku szkolnego. 

Rozdzia³ II
Sposób ustalania wysokoœci stypendium szkolnego 

§ 3

1. Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ znajduj¹-
cy siê w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z
niskich dochodów na osobê w rodzinie, w szczegól-
noœci, gdy w rodzinie tej wystêpuje: bezrobocie, nie-
pe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba,
wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania funk-
cji opiekuñczo–wychowawczych, alkoholizm lub nar-
komania, a tak¿e, gdy rodzina jest niepe³na lub
wyst¹pi³o zdarzenie losowe. 

2. Kwot¹ uprawniaj¹c¹ do ubiegania siê o stypendium
szkolne jest „kwota bazowa”, której wysokoœæ usta-
lona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. 
Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) 

3. Do miesiêcznej wysokoœci dochodu nie wlicza siê
stypendium szkolnego, zasi³ku szkolnego, stypen-
dium o charakterze motywacyjnym. 

4. W przypadku, gdy œrodki otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa i zabezpieczone w bud¿ecie miasta na wyp³a-
tê stypendiów nie zapewni¹ wyp³aty tych œwiadczeñ
wszystkim uprawnionym, najwa¿niejszym kryterium
decyduj¹cym o przyznaniu stypendium bêdzie do-
chód netto na 1 cz³onka rodziny, a w dalszej kolej-
noœci decydowaæ bêd¹ nastêpuj¹ce kryteria:
1) wielodzietnoœæ (troje dzieci i wiêcej),
2) niepe³nosprawnoœæ,
3) d³ugotrwa³a i ciê¿ka choroba,
4) alkoholizm lub narkomania.

5. Ca³kowita wysokoœæ stypendium przypadaj¹ca na
jednego ucznia bêdzie wynosi³a 200 z³. Przyznane
jednorazowo stypendium w roku szkolnym 2006/2007
bêdzie wyp³acone w dwóch ratach: pierwsza rata –
w wysokoœci 60 z³ – zostanie wyp³acona do 15 grud-
nia 2006 r., a rata druga – w wysokoœci 140 z³ – bê-
dzie wyp³acona do dnia 30 czerwca 2007 roku. 

6. Wyp³ata pierwszej i drugiej raty stypendium odbê-
dzie siê na podstawie wczeœniej przed³o¿onych w
szkole imiennych rachunków lub faktur VAT wystawio-
nych w okresie od 01 wrzeœnia 2006 r. do 30 czerw-
ca 2007 r. (w przypadku s³uchaczy kolegiów w okresie
od 01 paŸdziernika 2006 r. do czerwca 2007 r.). 

7. Termin wyp³aty drugiej raty stypendium bêdzie uza-
le¿niony od terminu otrzymania œrodków finanso-
wych przyznanych decyzj¹ Ministerstwa Finansów. 

§ 4

Uczeñ, który otrzymuje inne stypendium o charakte-
rze socjalnym ze œrodków publicznych, mo¿e otrzymaæ
stypendium szkolne w wysokoœci, która ³¹cznie z innym
stypendium o charakterze socjalnym ze œrodków pu-
blicznych nie przekracza dwudziestokrotnoœci kwoty, o
której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych, a w przypad-
ku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b
spo³ecznych – osiemnastokrotnoœci kwoty, o której mo-
wa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych. W przypadku prze-
kroczenia powy¿szej kwoty stypendium szkolne nie przy-
s³uguje. 

Rozdzia³ III
Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 5

1. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone w formie
pieniê¿nej lub w formie refundacji kosztów lub po-
mocy rzeczowej. Formy udzielania stypendium szkol-
nego zale¿¹ od potrzeb uczniów zamieszka³ych na
terenie Gminy Miasta Gdañsk. 

2. Uczniowie mog¹ otrzymywaæ stypendium w formie
pieniê¿nej, je¿eli refundacja kosztów, wed³ug dyrek-
tora szko³y lub placówki oœwiatowej reprezentuj¹ce-
go organ przyznaj¹cy stypendium (Prezydent Miasta
Gdañska) nie bêdzie mo¿liwa. 
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3. W przypadku przyznania stypendium w formie œwiad-
czenia pieniê¿nego wnioskodawca jest zobowi¹za-
ny do przed³o¿enia oœwiadczenia o tym, ¿e
wyp³acona kwota zosta³a wydatkowana na cele edu-
kacyjne, o których mowa w § 6 ust. 5 i 6 niniejszego
Regulaminu. 

4. Ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów dotyczyæ
mo¿e:
1) nauki jêzyka obcego, abonamentu internetowego
2) zajêæ wyrównawczych prowadzonych poza sys-

temem szkolnym,
3) zajêæ terapeutycznych,
4) zajêæ gimnastyki korekcyjnej, dodatkowych zajêæ

edukacyjnych prowadzonych poza systemem
szkolnym (np. zajêcia sportowe, taneczne, recyta-
torskie)

5) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stan-
cji,

6) posi³ków w sto³ówce szko³y, internatu lub prowa-
dzonej przez inny podmiot,

7) zwi¹zanych z transportem do i ze szko³y œrodka-
mi komunikacji zbiorowej.

8) innych op³at i wydatków wymaganych obligatoryj-
nie przez szko³ê (np. refundacja wyjazdu do „Zie-
lonej szko³y”), na wycieczkê szkoln¹ 

5. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym pole-
ga w szczególnoœci na zwrocie kosztów:
1) zakupu podrêczników, przyborów i pomocy szkol-

nych wymaganych obligatoryjnie przez szko³ê,
multimedialnych programów edukacyjnych, lektur
szkolnych, encyklopedii, atlasów,

2) zakupu odzie¿y sportowej i obuwia sportowego,
3) zakupu tornistra lub plecaka szkolnego,
4) op³at zwi¹zanych z wyjœciami do kina, teatru, mu-

zeum zorganizowanych przez szko³ê,
5) zakupu okularów koryguj¹cych wzrok 

7. Punkt 5, 6 i 7 ust. 4 dotyczy tylko uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych oraz s³uchaczy kolegiów, którzy
ucz¹ siê poza miejscem zamieszkania. 

Rozdzia³ IV
Termin i miejsce sk³adania wniosku 

§ 6

1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres
od dnia 01 wrzeœnia 2006 r. do dnia 30 czerwca 
2007 r. uczniom uprawnionym do ubiegania siê o sty-
pendium szkolne, winny byæ sk³adane do dnia 
15 wrzeœnia 2006 r. 

2. Wnioski nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim w Gdañ-
sku ul. Nowe Ogrody 8/12 (Sala Obs³ugi Mieszkañ-
ców – stanowisko nr 17) 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium nale¿y do³¹-
czyæ:
1) zaœwiadczenia o uzyskanych dochodach netto

(wynagrodzenie za pracê, emerytura, renta inwa-
lidzka lub rodzinna) przez poszczególnych cz³on-
ków wspólnego gospodarstwa domowego zgodnie
z wykazem znajduj¹cym siê we wniosku z miesi¹-
ca poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku (z wyszcze-
gólnieniem otrzymywanych zasi³ków rodzinnych),

2) w przypadku osób bezrobotnych:
a) zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pra-

cy – zaœwiadczenie z Powiatowego Urzêdu Pra-
cy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i
wysokoœci otrzymywanego zasi³ku dla bezro-
botnych (w przypadku jego otrzymywania) w
miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku,

b) osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzê-
dzie Pracy – pisemne oœwiadczenie o posiada-
niu statusu osoby bezrobotnej,

3) informacja o wysokoœci otrzymywanych alimen-
tów:
a) wyrok s¹du,
b) w przypadku braku wyroku w sprawie przyzna-

nia alimentów – pisemne oœwiadczenie stron o
przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów w
miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku,

c) w przypadku alimentów zas¹dzanych lecz nie
otrzymywanych – aktualne (z miesi¹ca poprze-
dzaj¹cego z³o¿enie wniosku) zaœwiadczenie od
komornika o braku mo¿liwoœci ich wyegzekwo-
wania,

4) potwierdzenie otrzymywania dodatku mieszkanio-
wego,

5) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej z miesi¹ca poprzedzaj¹ce-
go z³o¿enie wniosku (w przypadku zawieszenia
w/w dzia³alnoœci za³¹czyæ dokument potwierdza-
j¹cy ten fakt),

6) zaœwiadczenie (nie decyzja) z Miejskiego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej (Wydzia³ Œwiadczeñ Ro-
dzinnych, ul. Powstañców Warszawskich 25) o
wysokoœci otrzymywanych œwiadczeñ z ich wy-
szczególnieniem, w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o-
¿enie wniosku,

7) pisemne oœwiadczenie o uzyskanych innych do-
chodach netto w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿e-
nie wniosku,

8) oœwiadczenie stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do niniej-
szego Regulaminu.

9) oœwiadczenie stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniej-
szego Regulaminu. 

Rozdzia³ V
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 7

1. Stypendium szkolne jest przyznawane na:
1) wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pe³-

noletniego ucznia, po zasiêgniêciu opinii odpo-
wiedniego dyrektora szko³y, kolegium nauczy-
cielskiego, nauczycielskiego kolegium jêzyków
obcych, kolegium pracowników s³u¿b spo³ecznych
lub oœrodka, o którym mowa w § 1 ust. 3,

2) wniosek odpowiednio dyrektora szko³y, kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium jê-
zyków obcych, kolegium pracowników s³u¿b spo-
³ecznych lub oœrodka, o którym mowa w § 1 ust. 3.

3) z urzêdu 
2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego bêd¹

rozpatrywane przez Komisjê powo³an¹ przez Prezy-
denta Miasta Gdañska odrêbnym zarz¹dzeniem. 
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3. Komisja zbierze siê i rozpatrzy wnioski do koñca li-
stopada 2006 roku. 

§ 8

1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres od 01
wrzeœnia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r., a w przy-
padku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów
pracowników s³u¿b spo³ecznych na okres nie d³u¿szy
ni¿ od 1 paŸdziernika 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. 

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyzna-
niu stypendium szkolnego mo¿e byæ z³o¿ony po up³y-
wie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1, w
szczególnoœci w przypadku:
1) d³ugotrwa³ej choroby osoby sk³adaj¹cej wniosek,
2) wypadków losowych (np. œmieræ cz³onka rodziny

wspólnie zamieszkuj¹cego i gospodaruj¹cego),
3) utraty zatrudnienia,
4) klêski ¿ywio³owej 
z tym, ze ich pozytywne rozpatrzenie uzale¿nione
bêdzie od wysokoœci nierozdysponowanych œrod-
ków przeznaczonych na pomoc materialn¹ o cha-
rakterze socjalnym. 

3. Realizacja przyznanej pomocy materialnej odbywa
siê za poœrednictwem szko³y/placówki, w której kszta³-
ci siê uczeñ i Zespo³u Ekonomiczno–Administracyj-
nego Szkó³ (ZEAS) w Gdañsku. 

4. W ZEAS–ie bêd¹ siê rozliczaæ uczniowie bêd¹cy
mieszkañcami Miasta Gdañsk ucz¹cy siê poza jego
granicami oraz uczniowie placówek niepublicznych. 

§ 9

1. Rodzice ucznia otrzymuj¹cego stypendium szkolne
i inni wnioskodawcy s¹ obowi¹zani niezw³ocznie po-
wiadomiæ Prezydenta Miasta Gdañska, który przy-
zna³ stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowi³y
podstawê przyznania stypendium szkolnego. 

2. Stypendium szkolne wstrzymuje siê albo cofa w przy-
padku ustania przyczyn, które stanowi³y podstawê
przyznania stypendium szkolnego. 

3. Nale¿noœæ tytu³u nienale¿nie pobranego stypendium
szkolnego podlegaj¹ œci¹gniêciu w trybie przepisów
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Wysokoœæ nale¿noœci podlegaj¹cej zwrotowi oraz
termin zwrotu tej nale¿noœci ustala siê w drodze de-
cyzji administracyjnej. 

5. W przypadkach szczególnych, zw³aszcza, je¿eli zwrot
wydatków na udzielone stypendium szkolne w ca³o-
œci lub w czêœci stanowi³by dla osoby zobowi¹zanej
nadmierne obci¹¿enie lub te¿ niweczy³by skutki udzie-
lanej pomocy, w szczególnoœci w przypadku:
1) wypadków losowych (np. œmieræ rodzica/opiekuna

prawnego),
2) utraty zatrudnienia,
3) klêski ¿ywio³owej w³aœciwy organ mo¿e odst¹piæ od

¿¹dania takiego zwrotu. 

Rozdzia³ VI
Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego 

§ 10

1. Zasi³ek szkolny mo¿e byæ przyznawany uczniowi
znajduj¹cemu siê przejœciowo w trudnej sytuacji ma-

terialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w
szczególnoœci mo¿e byæ:
1) brak œrodków do ¿ycia w zwi¹zku z utrat¹ pracy

przez rodziców/opiekunów prawnych,
2) œmieræ cz³onka rodziny wspólnie zamieszkuj¹ce-

go i gospodaruj¹cego,
3) kradzie¿,
4) po¿ar,
5) klêska ¿ywio³owa. 

2. Zasi³ek szkolny mo¿e byæ przyznawany w formie
œwiadczenia pieniê¿nego na pokrycie wydatków zwi¹-
zanych z procesem edukacyjnym, maksymalnie dwa
razy w roku, niezale¿nie od otrzymywanego stypen-
dium szkolnego. 

3. Wysokoœæ zasi³ku szkolnego nie mo¿e przekroczyæ
jednorazowo kwoty stanowi¹cej piêciokrotnoœæ kwo-
ty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych.

4. O zasi³ek szkolny mo¿na ubiegaæ siê w terminie nie
d³u¿szym ni¿ dwa miesi¹ce od wyst¹pienia zdarze-
nia uzasadniaj¹cego przyznania tego zasi³ku. 

§ 11

1. Zasi³ek szkolny jest przyznawany na:
1) wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pe³-

noletniego ucznia, po zasiêgniêciu opinii odpo-
wiedniego dyrektora szko³y, kolegium nauczy-
cielskiego, nauczycielskiego kolegium jêzyków
obcych, kolegium pracowników s³u¿b spo³ecznych
lub oœrodka, o którym mowa w § 1 ust. 3.

2) wniosek odpowiednio dyrektora szko³y, kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium jê-
zyków obcych, kolegium pracowników s³u¿b spo-
³ecznych lub oœrodka, o którym mowa w § 1 ust. 3. 

2. Zasi³ek szkolny mo¿e byæ równie¿ przyznawany z
urzêdu. 

3. Wnioski o przyznanie zasi³ku szkolnego nale¿y sk³adaæ
w Urzêdzie Miejskim w Gdañsku ul. Nowe Ogrody 8/12
(Sala Obs³ugi Mieszkañców – stanowisko nr 17). 

4. Wnioski o przyznanie zasi³ku szkolnego bêd¹ roz-
patrywane w ci¹gu 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku
przez Komisjê powo³an¹ Zarz¹dzeniem Prezydenta
Miasta Gdañska. 

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe 

§ 12

1. Œwiadczenie pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym przyznaje Prezydent Miasta Gdañska. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego regulaminu i
jest dostêpny w ka¿dej placówce oœwiatowej prowa-
dzonej przez Gminê Miasto Gdañsk oraz na stronie
internetowej Miasta Gdañska: www.gdansk.pl. 

3. Wzór oœwiadczenia ucznia/s³uchacza/rodzica/praw-
nego opiekuna o zamieszkaniu na terenie Gminy
Miasta Gdañsk z zamiarem sta³ego pobytu, którego
potwierdzeniem mo¿e byæ zameldowanie na pobyt
sta³y stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszego regula-
minu. 
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4. Wzór oœwiadczenia ucznia/s³uchacza/rodzica/praw-
nego opiekuna o zapoznaniu siê z treœci¹ „Regulami-
nu przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Mia-
sta Gminy Gdañsk w roku szkolnym 2006/2007” sta-
nowi za³¹cznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

5. Wzór wniosku o przyznanie zasi³ku szkolnego sta-
nowi za³¹cznik nr 4 do niniejszego regulaminu i jest
dostêpny w ka¿dej placówce oœwiatowej prowadzo-
nej przez Gminê Miasto Gdañsk oraz na stronie in-
ternetowej Miasta Gdañska: www.gdansk.pl. 
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UCHWA£A Nr LII/1782/06 
Rady Miasta Gdañska

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania imienia Jana Paw³a II Przedszkolu
Nr 73 w Gdañsku przy ul. Czajkowskiego 1 

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt.8 w zwi¹zku z art. 18
ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. 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; zm. z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; zm. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203; zm. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457; zm. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128), art. 58 ust. 1
ustawy z dnia 07 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572, zm.: 
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.: Nr 17,
poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94,
poz. 788, Nr 249, poz. 2104) oraz w zwi¹zku z § 1 ust. 1
pkt 3 Za³¹cznika Nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramo-
wych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkó³ (Dz.U. Nr 61, poz. 624, zm. z 2002 r.: Nr 10, poz.
96, z 2003 r.: Nr 146, poz. 1416, zm. z 2004 r.: 
Nr 66, poz. 606, zm. z 2005 r.: Nr 10, poz. 75) uchwala
siê, co nastêpuje: 

§ 1

1. Nadaje siê imiê Jana Paw³a II Przedszkolu Nr 73 w
Gdañsku przy ul.Czajkowskiego 1.

2. Pe³na nazwa Przedszkola brzmi: 
Przedszkole Nr 73 imienia Jana Paw³a II w Gdañ-
sku. 

§ 2

W zakresie okreœlonym w § 1 uchwa³y ulega zmianie
akt za³o¿ycielski Przedszkola Nr 73 w Gdañsku, który
stanowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y. 

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Gdañska. 

§ 4

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska 

B. Oleszek

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LII/1782 /06 
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 czerwca 2006 r. 

AKT ZA£O¯YCIELSKI
PRZEDSZKOLA Nr 73 W GDAÑSKU 

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt.8 w zwi¹zku z art. 18 
ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. 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; zm. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203; zm. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457 zm. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128) w zwi¹zku z
art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o syste-
mie oœwiaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, 
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; zm. z
2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, 
poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104) oraz § 2
uchwa³y Nr LII/1782/06 Rady Miasta Gdañska z dnia 
29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania imienia Jana Paw-
³a II Przedszkolu Nr 73 w Gdañsku przy ul.Czajkowskie-
go 1. 

z dniem 16 paŸdziernika 2006 roku akt za³o¿ycielski
otrzymuje brzmienie: 

PRZEDSZKOLE Nr 73
im. JANA PAW£A II

w Gdañsku ul. Czajkowskiego 1 
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UCHWA£A Nr LII/1771/06
Rady Miasta Gdañska

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Piecki Migowo – rejon uli-
cy Magellana w mieœcie Gdañsku. 

Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 14 ust. 8, 
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm: z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra-
wie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1587) 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
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
i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441)
uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1 

Po stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami „Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gdañska” uchwala siê miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego Piecki Migowo – rejon
ulicy Magellana w mieœcie Gdañsku (o numerze ewiden-
cyjnym 1015) zwany dalej „planem”, obejmuj¹cy obszar
o powierzchni ok. 5,9ha. Obszar planu, po³o¿ony jest w
obrêbie jednostki urbanistycznej Piecki – Migowo, w re-
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jonie ulicy Magellana. Od po³udnia granice obszaru ob-
jêtego opracowaniem stykaj¹ siê z wielorodzinn¹ zabu-
dow¹ dzielnicy Piecki – Migowo, od wschodu i zachodu
obszar opracowania wyznaczaj¹ zwarte kompleksy leœne
od pó³nocy zaœ tereny dawnych magazynów wojsko-
wych. 

§ 2 

Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie: 
1) teren – teren – obszar wydzielony liniami rozgranicza-

j¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
którego przeznaczenie zosta³o okreœlone w § 3 i od-
powiedniej karcie terenu, przeznaczony tak¿e pod
drogi, sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury tech-
nicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej)
oraz zieleñ,

2) intensywnoœæ zabudowy – stosunek powierzchni ca³-
kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych po ob-
rysie, z wy³¹czeniem:
a) powierzchni, które nie s¹ zamkniête lecz mog¹

byæ ograniczone elementami budowlanymi (np.
balustradami, os³onami zabezpieczaj¹cymi, porê-
czami) i nie s¹ przykryte (np. balkony, tarasy) oraz

b) powierzchni elementów drugorzêdnych (np. scho-
dów i pochylni zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych,
daszków, markiz) do powierzchni dzia³ki,

3) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia-
³alnoœci¹ gospodarcz¹ – mieszkanie:
a) w³aœciciela podmiotu gospodarczego, 
b) stró¿a lub 
c) technologa, o ile dzia³alnoœæ wymaga ca³odobo-

wego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspól-
nej z obiektem gospodarczym. Dopuszcza siê
najwy¿ej dwa mieszkania (w odrêbnym budynku
mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowa-
dzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹), przy czym ³¹cz-
na powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ nie mo¿e
przekraczaæ ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej wyko-
rzystywanej na cele dzia³alnoœci gospodarczej, 

4) wysokoœæ zabudowy – wysokoœæ mierzona od natu-
ralnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obry-
su budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na
pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów, 

5) ogólnomiejski system terenów aktywnych biologicz-
nie (OSTAB) – ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹-
ca ze sob¹ najbardziej wartoœciowe, ró¿norodne
tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym
wód powierzchniowych) oraz wybrane tereny zain-
westowania miejskiego o ograniczonej zabudowie,
a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiedni-
mi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z pod-
stawowych elementów strukturalnych i ci¹gów
³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego ob-
rêbie ekologicznych regu³ ci¹g³oœci w czasie i prze-
strzeni oraz ró¿norodnoœci biologicznej, 

§ 3 

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotycz¹ce
przeznaczenia terenów u¿yte w niniejszym planie: 

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo–us³ugowej

zawieraj¹ca wybrane tereny mieszkaniowe: M23 i us³u-
gowe: U33. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy
funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹. 

M23 tereny zabudowy mieszkaniowej – wszystkie for-
my 

U33 tereny zabudowy us³ugowej komercyjne i publicz-
ne, z wy³¹czeniem: 

1) rzemios³a produkcyjnego, 
2) stacji paliw, 
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierni-

czych, 
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobu-

sów,
Dopuszcza siê: 

1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych, 
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni, 
4) budynki zamieszkania zbiorowego, 
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia-

³alnoœci¹ gospodarcz¹. 
Z64 tereny zieleni krajobrazowo–ekologicznej: np.:

drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z ziele-
ni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e, ¿arnow-
czyska, wydmy, zieleñ na skarpach, naturalne
zadrzewienia i zakrzewienia. 

ZL tereny lasów 
KD80 tereny ulic dojazdowych 
KD81 tereny ulic lokalnych 
Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza

siê obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefo-
niczne, wiaty przystankowe, noœniki reklamowe, w tym
równie¿ na lokalizacjach tymczasowych. 

§ 4 

1. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kana-
lizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczo-
nych wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami
szczególnymi. 

2. Ca³y obszar planu po³o¿ony jest w powierzchniach
ograniczaj¹cych dopuszczalne gabaryty obiektów
budowlanych oraz naturalnych, wynikaj¹cych z usy-
tuowania Portu Lotniczego Gdañsk im. Lecha Wa³ê-
sy. 

§ 5 

1. Ustala siê wskaŸniki parkingowe do obliczania za-
potrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych (strefa C – obszary eks-
tensywnej zabudowy miejskiej – strefa nieograniczo-
nego parkowania). 
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze
wskaŸniki stosuje siê odpowiednio. 

§ 6 

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 8 te-
renów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 008.

2. Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce: 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Piecki Migowo – rejon ulicy Magellana 

w mieœcie Gdañsku
Nr EW. PLANU 1015

1. NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 1,40 ha
3. PRZEZNACZENIE 

M/U31 Teren zabudowy mieszkaniowo – us³ugowej
zawieraj¹cy teren mieszkaniowy M23 i us³ugowy
U33, bez ustalania proporcji miêdzy funkcjami.

4. FUNKCJE WY£¥CZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej
2000 m2

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7,9,11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy zgodnie z przepisami budowlany-

mi i drogowymi;
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni terenu – minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 40%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej:
—dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo –

us³ugowej – 70%, 
—dla us³ug – 50%;

4) intensywnoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala
siê, maksymalna 2,0;

5) wysokoœæ zabudowy – wysokoœæ budynków w ro-
zumieniu przepisów budowlanych – minimalna:
nie ustala siê, maksymalna: jak w punkcie 8;

6) formy zabudowy – dowolne;
7) kszta³t dachu – dowolny;
8) rzêdna kalenicy lub najwy¿szego punktu na po-

kryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów wynosi maksymalnie 120 m nad
poziomem morza;

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: od projektowanej ulicy 007

– KD80;
2) parkingi: do realizacji na terenie zgodnie z § 5;
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej;

4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitar-
nej;

5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej, z zastrze¿eniem pkt 17.2;

6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-
troenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej;
8) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub ni-

skoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych;
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy;

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów

Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
2) przyjmuje siê poziom ha³asu jak dla zabudowy

mieszkaniowej;
3) w przypadku zapewnienia przez inwestora wyma-

ganego poziomu ha³asu dopuszcza siê lokaliza-
cjê szpitali i domów opieki spo³ecznej oraz
budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzin-
nym pobytem dzieci i m³odzie¿y;

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego; zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi;

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
1) dopuszcza siê zabudowê na granicy dzia³ek bu-

dowlanych;
2) maksymalne natê¿enie odp³ywu wód opadowych

odpowiadaj¹ce wspó³czynnikowi sp³ywu 0,1;
3) realizacja nowej zabudowy wymaga zabezpiecze-

nia stabilnoœci skarp;
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-

STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
1) w przypadku realizacji zabudowy wielorodzinnej

zaleca siê wprowadzenie zieleni urz¹dzonej;
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2) w granicach terenu wystêpuj¹ obszary potencjal-
nych zagro¿eñ osuwania siê mas ziemnych oraz
grunty nasypowe;

3) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-
p³owniczej; 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Piecki Migowo – rejon ulicy Magellana 

w mieœcie Gdañsku
Nr EW. PLANU 1015

1. NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0,17 ha
3. PRZEZNACZENIE 

M/U31 Teren zabudowy mieszkaniowo – us³ugowej
zawieraj¹cy teren mieszkaniowy M23 i us³ugowy
U33, bez ustalania proporcji miêdzy funkcjami.

4. FUNKCJE WY£¥CZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej
2000 m2, 

5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-
GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7,9,11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy – zgodnie z przepisami budowlany-

mi i drogowymi;
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni terenu – minimalna: nie okreœla siê,
maksymalna: 40%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej:
—dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo –

us³ugowej – 70%, 
—dla us³ug – 50%;

4) intensywnoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 2,0;

5) wysokoœæ zabudowy – wysokoœæ budynków w ro-
zumieniu przepisów budowlanych – minimalna:
nie okreœla siê, maksymalna: jak w punkcie 8;

6) formy zabudowy – dowolne;
7) kszta³t dachu – dowolny;
8) rzêdna kalenicy lub najwy¿szego punktu na po-

kryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów wynosi maksymalnie 130 m nad
poziomem morza;

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: od projektowanej ulicy 007

– KD80;
2) parkingi: do realizacji na terenie zgodnie z § 5;
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej;
4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitar-

nej;

5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej, z zastrze¿eniem pkt 17.2;

6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-
troenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej;
8) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub ni-

skoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych;
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy;

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów

Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
2) przyjmuje siê poziom ha³asu jak dla zabudowy

mieszkaniowej;
3) w przypadku zapewnienia przez inwestora wyma-

ganego poziomu ha³asu dopuszcza siê lokaliza-
cjê szpitali i domów opieki spo³ecznej oraz
budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzin-
nym pobytem dzieci i m³odzie¿y;

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
nie dotyczy 

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego; zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi;

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
1) dopuszcza siê zabudowê na granicy dzia³ek bu-

dowlanych;
2) maksymalne natê¿enie odp³ywu wód opadowych

odpowiadaj¹ce wspó³czynnikowi sp³ywu 0,1.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-

STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
1) zalecana lokalizacja pierzei eksponowanej wzd³u¿

po³udniowej linii rozgraniczaj¹cej terenu – jak na
rysunku planu;

2) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-
p³owniczej; 
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Piecki Migowo – rejon ulicy Magellana 

w mieœcie Gdañsku
Nr EW. PLANU 1015

1. NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 1,1 ha
3. PRZEZNACZENIE 

U33 Us³ugi sportu, turystyki, rekreacji i gastronomii
z dopuszczeniem mieszkañ integralnie zwi¹zanych
z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.

4. FUNKCJE WY£¥CZONE nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-

GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
1) stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7, 9, 11

7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy zgodnie z przepisami budowlany-

mi i drogowymi;
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni terenu – minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej 50%;

4) intensywnoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 0,6;

5) wysokoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12 m;

6) formy zabudowy – dowolne;
7) kszta³t dachu – dowolny;

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: od projektowanej ulicy 006

– KD81;
2) parkingi: do realizacji na terenie zgodnie z § 5;
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej;
4) odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitar-

nej;
5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji

deszczowej, z zastrze¿eniem pkt 17;
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-

troenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej;
8) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub ni-

skoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych;
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy;

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Ak-
tywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
nie dotyczy

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego; zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi;

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
maksymalne natê¿enie odp³ywu wód opadowych od-
powiadaj¹ce wspó³czynnikowi sp³ywu 0,1.

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
1) w granicach terenu wystêpuj¹ obszary potencjal-

nych zagro¿eñ osuwania siê mas ziemnych oraz
grunty nasypowe;

2) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-
p³owniczej; 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Piecki Migowo – rejon ulicy Magellana 

w mieœcie Gdañsku
Nr EW. PLANU 1015

1. NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0,97 ha
3. PRZEZNACZENIE 

Z64 Teren zieleni krajobrazowo – ekologicznej
4. FUNKCJE WY£¥CZONE

Nie ustala siê 
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-

GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
Grunty leœne 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
1) stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7, 9, 11.
2) zakaz lokalizacji noœników reklamowych,
3) ci¹g pieszy od ulicy Kolumba prowadz¹cy w kierun-

ku istniej¹cego boiska oraz ci¹g pieszy od ulicy
006 – KD81 biegn¹cy w kierunku zachodnim do
lasu;
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7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: nie dotyczy; 
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni terenu – nie dotyczy;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej – na terenie lasu: jak w pkt 16.2, na pozosta-
³ym terenie: 80%;

4) intensywnoœæ zabudowy – nie dotyczy;
5) wysokoœæ zabudowy – nie dotyczy;
6) formy zabudowy – nie dotyczy;
7) kszta³t dachu – nie dotyczy;
8) dopuszcza siê tymczasowe, sezonowe obiekty bu-

dowlane o funkcji zwi¹zanej ze sportem, rekre-
acj¹ i gastronomi¹;

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: od projektowanej ulicy 006

– KD81;
2) parkingi: wyklucza siê;
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej;
4) odprowadzenie œcieków komunalnych: nie doty-

czy;
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie

powierzchniowe;
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elek-

troenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
8) zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy;
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy;

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów

Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) zachowanie i pielêgnacja istniej¹cej zieleni i drze-

wostanu;
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-

BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania;

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku

Krajobrazowego; zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

2) zagospodarowanie lasu zgodnie z przepisami od-
rêbnymi;

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
zakaz zabudowy z zastrze¿eniem pkt 7.8;

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
1) zaleca siê zagospodarowanie i udostêpnienie te-

renu do celów rekreacyjnych;
2) zalecany przebieg ci¹gów pieszych, o których mo-

wa w pkt. 6.3 – jak na rysunku planu; 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Piecki Migowo – rejon ulicy Magellana 

w mieœcie Gdañsku
Nr EW. PLANU 1015

1. NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,80 ha
3. PRZEZNACZENIE 

ZL Las
4. FUNKCJE WY£¥CZONE 

nie ustala siê 
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZA-

GOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLA-
NEM 
nie ustala siê 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO 
1) stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7, 9, 11;
2) ci¹gi piesze – fragmenty ci¹gów pieszych o kie-

runkach wschód – zachód, ³¹cz¹cych ul. Jaœko-
w¹ Dolinê z obszarem planu;

3) zakaz lokalizacji noœników reklamowych;
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGO-

SPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy – nie dotyczy; 
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni terenu – nie dotyczy;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej – jak w pkt 16.2;
4) intensywnoœæ zabudowy maksymalna – nie doty-

czy;
5) wysokoœæ zabudowy – nie dotyczy;
6) formy zabudowy – nie dotyczy;
7) kszta³t dachu – nie dotyczy;

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIE-
RUCHOMOŒCI 
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKA-
CJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) dostêpnoœæ drogowa: od projektowanych ulic 006

– KD81 oraz 007 – KD80;
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2) parkingi: wyklucza siê;
3) zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy;
4) odprowadzenie œcieków komunalnych: nie doty-

czy;
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie

powierzchniowe;
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: nie dotyczy;
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
8) zaopatrzenie w ciep³o: nie dotyczy;
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po

segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozo-
sta³e – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;

10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy;

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Ak-
tywnych Biologicznie (OSTAB),

12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania.

14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-
TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
1) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku

Krajobrazowego; zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

2) zagospodarowanie lasu zgodnie z przepisami od-
rêbnymi;

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
zakaz zabudowy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
zalecany przebieg ci¹gów pieszych o których mowa
w pkt. 6.2 – jak na rysunku planu; 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Piecki Migowo – rejon ulicy Magellana 

w mieœcie Gdañsku
Nr EW. PLANU 1015

1. NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0,93ha
3. Klasa i nazwa ulicy 

KD81 Teren ulicy lokalnej – ulica Magellana

4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – od 19,0 m

do 40,0 m – jak na rysunku planu,
2) prêdkoœæ projektowa – 40 km/h,
3) szerokoœæ pasa ruchu – 3,5 m,
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – bez ograni-

czeñ, 
6) wyposa¿enie – chodniki, jednostronna, dwukie-

runkowa œcie¿ka rowerowa.
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM 

1) poprzez ulicê Kruczkowskiego, Piecewsk¹ z uli-
c¹ Rakoczego (g³ówn¹),

2) poprzez ulicê Kruczkowskiego z ulic¹ Jaœkowa
Dolina (zbiorcz¹),

3) poprzez projektowan¹ w planie polany leœnej
Srebrniki [0824]ulicê lokaln¹ tzw. Now¹ Srebrniki
i ulicê Srebrniki z ulic¹ S³owackiego (g³ówn¹).

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów

Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji

deszczowej;
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-

TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz zagospodarowania tymczasowego.

10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
1) ma³a architektura: dopuszcza siê;
2) noœniki reklamowe: dopuszcza siê 
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: jak w

§ 3;
4) urz¹dzenia techniczne: dopuszcza siê;
5) zieleñ: dopuszcza siê;

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego; zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi;

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy.

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
zaleca siê wype³nienie zieleni¹ wszystkich przestrze-
ni nie przeznaczonych do ruchu; 
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Piecki Migowo – rejon ulicy Magellana 

w mieœcie Gdañsku
Nr EW. PLANU 1015

1. NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 0,45ha
3. Klasa i nazwa ulicy 

KD80 Teren ulicy dojazdowej – ulica projektowana.
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE

1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – od 10,0 m
do 37,0 m – jak na rysunku planu,

2) prêdkoœæ projektowa – 30 km/h,
3) szerokoœæ pasa ruchu – 2,75 – 3,0 m,
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – bezpoœred-

nia,
6) wyposa¿enie – chodnik lub chodniki, œcie¿ka rowe-

rowa jednostronna, dwukierunkowa;
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM 

Poprzez projektowan¹ ulicê Magellana z ulic¹ Krucz-
kowskiego i Piecewsk¹ oraz poprzez projektowan¹
w planie polany leœnej Srebrniki [0824] ulicê lokaln¹
tzw. Now¹ Srebrniki z ulic¹ Srebrniki.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów

Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji

deszczowej;
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-

TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
1) ma³a architektura: dopuszcza siê;
2) noœniki reklamowe: dopuszcza siê,
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: jak w

§ 3; 
4) urz¹dzenia techniczne: dopuszcza siê;
5) zieleñ: dopuszcza siê;

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego; zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi;

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU
nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
zaleca siê wype³nienie zieleni¹ wszystkich przestrze-
ni nie przeznaczonych do ruchu; 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Piecki Migowo – rejon ulicy Magellana 

w mieœcie Gdañsku
Nr EW. PLANU 1015

1. NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 0,06ha
3. Klasa i nazwa ulicy 

KD80 Teren ulicy dojazdowej – ulica Kolumba.
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE

1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – od 10,0 m
do 15,3 m – jak na rysunku planu,

2) prêdkoœæ projektowa – 20 km/h,
3) szerokoœæ pasa ruchu – 2,5 m,
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – bez ograni-

czeñ,
6) wyposa¿enie – chodnik,

5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM 
1) poprzez skrzy¿owanie z ul. Rakoczego (g³ówn¹), 
2) poprzez ulice Kruczkowskiego, Piecewsk¹ z ul.

Rakoczego (g³ówn¹), 
3) poprzez ul. Kruczkowskiego z ul. Jaœkow¹ Dolin¹

(zbiorcz¹), 
4) poprzez ulice Magellana, tzw Now¹ Srebrniki,

Srebrniki z ul. S³owackiego (g³ówn¹).
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ 
nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów

Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji

deszczowej;
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILI-

TACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI 
nie ustala siê

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU 
zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PU-
BLICZNYCH 
1) ma³a architektura: dopuszcza siê;
2) noœniki reklamowe: dopuszcza siê;
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: jak w

§ 3; 
4) urz¹dzenia techniczne: dopuszcza siê;
5) zieleñ: dopuszcza siê;

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy
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12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW 
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego; zagospodarowania zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi;

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YT-
KOWANIU 
nie dotyczy.

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE POD-
STAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJ-
NYCH 
nie ustala siê. 

§ 7 

Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y, stanowi¹-
cymi jej integralne czêœci s¹:

1) czêœæ graficzna – rysunek planu Piecki Migowo rejon
ulicy Magellana w mieœcie Gdañsku w skali 1: 1000
(za³¹cznik nr 1),

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu (za³¹cznik nr 2),

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania (za³¹cznik nr 3). 

§ 8 

Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej

uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoœci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwa³y na stronie internetowej
Miasta Gdañska. 

§ 9 

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³o-
szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego z wyj¹tkiem § 8, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y. 

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska 

B. Oleszek 

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr LII/1771/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego

Piecki Migowo – rejon ulicy Magellana w mieœcie
Gdañsku. 

Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu. 

W ustawowym terminie do projektu planu nie wnie-
siono uwag. 

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr LII/1771/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego

Piecki Migowo – rejon ulicy Magellana w mieœcie
Gdañsku. 

Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania. 

Budowa dróg i urz¹dzeñ komunikacyjnych. 
1. Karta terenu 006–KD81, teren istniej¹cej ulicy lokal-

nej – Magellana, o powierzchni 0,93 ha, obecnie nie-
urz¹dzonej, ³¹cz¹cej tereny projektowanej zabudowy
mieszkaniowo – us³ugowej i us³ugowej z ulicami
Kruczkowskiego i Kolumba w czêœci po³udniowej i z
ulic¹ Nowe Srebrniki oraz projektowan¹ ulic¹ dojaz-
dow¹ w czêœci pó³nocnej.
W przekroju ulicy przewidziano jezdniê szerokoœci
7,0 m, obustronne chodniki i jednostronn¹ œcie¿kê
rowerow¹ oraz uzbrojenie w infrastrukturê technicz-
n¹. Szerokoœæ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych od
19,0 do 40,0 m.
Realizacja ulicy przewidziana jest z bud¿etu gminy.
Mo¿liwa jest równie¿ jej realizacja na podstawie umo-
wy o wspó³finansowaniu z zainteresowanym inwe-
storem a w zakresie uzbrojenia wodoci¹gowo,
kanalizacyjnego i odwodnienia – ze œrodków NFOŒ
i WFOŒ.(Narodowego Fundusu Ochrony Œrodowi-
ska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska) 

2. Karta terenu 007– KD80, teren projektowanej ulicy
dojazdowej, powierzchni 0,45 ha, obecnie nieurz¹-
dzonej, zapewniaj¹cej dojazd do terenów projektowa-
nej zabudowy mieszkaniowo – us³ugowej, poprzez
skrzy¿owanie z ulicami Magellana – Nowe Srebrniki.

W przekroju ulicy przewidziano jezdniê o szero-
koœci 5,5 – 6,0 m, chodnik lub chodniki i jednostron-
n¹ œcie¿kê rowerow¹ oraz uzbrojenie w infrastrukturê
techniczn¹. Szerokoœæ ulicy w liniach rozgranicza-
j¹cych od 10,0 do 37,0 m.

Realizacja ulicy przewidziana jest z bud¿etu gminy.
Mo¿liwa jest równie¿ jej realizacja na podstawie umo-
wy o wspó³finansowaniu z zainteresowanym inwe-
storem a w zakresie uzbrojenia wodoci¹gowo,
kanalizacyjnego i odwodnienia– ze œrodków NFOŒ i
WFOŒ. 

3. Karta terenu 008–KD80, teren istniej¹cej ulicy do-
jazdowej – ulica Kolumba, o powierzchni 0,06 ha i
nawierzchni betonowej, zapewniaj¹cej dojazd do jed-
nostki B istniej¹cego osiedla mieszkaniowego Mo-
rena. 

W przekroju ulicy poza istniej¹c¹ jezdni¹ przewi-
dziano jednostronny chodnik. Szerokoœæ ulicy w li-
niach rozgraniczaj¹cych wynosi od 10,0 do 15,3 m.
Mo¿liwa jest modernizacja ulicy na podstawie umowy
z Zarz¹dem Osiedla o jej wspó³finansowaniu lub wyko-
naniu w ca³oœci ze œrodków bud¿etowych gminy.
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W sk³ad uzbrojenia dróg wchodz¹:
—wodoci¹gi,
—przewody kanalizacji sanitarnej,
—przewody kanalizacji deszczowej,
— linie elektroenergetyczne,
—ciep³oci¹gi,
—gazoci¹gi, wraz z urz¹dzeniami sieciowymi. 
Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s¹ ze
œrodków bud¿etowych gminy. Uwarunkowaniem ze-
wnêtrznym jest budowa 1500 m kanalizacji deszczo-
wej. 
Wodoci¹gi i przewody kanalizacji sanitarnej realizo-
wane s¹ ze œrodków w³aœciciela sieci. Uwarunkowa-
niem zewnêtrznym jest budowa 1300 m kanalizacji
sanitarnej oraz 300 m wodoci¹gu. 
Linie elektroenergetyczne, ciep³oci¹gi i gazoci¹gi re-
alizowane s¹ przez przedsiêbiorstwa energetyczne
posiadaj¹ce koncesje. Uwarunkowaniem zewnêtrz-
nym jest budowa 300 m sieci gazowej. 
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UCHWA£A Nr LI/1738/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkó³ podstawowych
i gimnazjów na terenie Miasta Gdañska w roku szkol-
nym 2006/2007 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art..40 ust. 1 usta-
wy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm. z
2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z
2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.:
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r.: 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: 
Nr 17, poz. 128), art. 12 pkt 11 w zwi¹zku z art. 92 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samo-
rz¹dzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. 

Nr 142, poz. 1592; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Nr 162, 
poz. 1568; zm. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055) oraz w zwi¹z-
ku z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 07 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. 
Nr 256, poz. 2572, zm.: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 
poz. 2781; zm. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 131, poz. 1091, Nr 94,
poz. 788, Nr 249, poz. 2104) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1 

Ustala siê plan sieci szkó³ podstawowych, które bê-
d¹ funkcjonowa³y na terenie Miasta Gdañska w roku
szkolnym 2006/2007, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do ni-
niejszej uchwa³y. 

§ 2 

Ustala siê plan sieci gimnazjów, które bêd¹ funkcjono-
wa³y na terenie Miasta Gdañska w roku szkolnym
2006/2007, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y. 

§ 3 

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Gdañska. 

§ 4 

Traci moc Uchwa³a Nr XXXIX/1316/05 Rady Miasta
Gdañska z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia
planu sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów na terenie
Miasta Gdañska w roku szkolnym 2005/2006. 

§ 5 

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

Przewodnicz¹cy 
Rady Miasta Gdañska 

B. Oleszek 
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UCHWA£A Nr LI/1739/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddzia-
³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych na te-
renie Miasta Gdañska w roku szkolnym 2006/2007 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm. z
2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z
2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.:
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r.: 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: 
Nr 17, poz. 128) w zwi¹zku z art. 14a i art. 17 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 07 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572, zm.: 
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, zm. z 2005 r.: 
Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400,
Nr 131, poz. 1091, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104)
uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1 

Ustala siê plan sieci przedszkoli, które bêd¹ funkcjo-
nowa³y na terenie Miasta Gdañska w roku szkolnym

2006/2007, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y. 

§ 2 

Ustala siê plan sieci oddzia³ów przedszkolnych w szko-
³ach podstawowych, które bêd¹ funkcjonowa³y na tere-
nie Miasta Gdañska w roku szkolnym 2006/2007,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y. 

§ 3 

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Gdañska. 

§ 4 

Traci moc Uchwa³a Nr XXXIX/1315/05 Rady Miasta
Gdañska z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia
planu sieci przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych w
szko³ach podstawowych na terenie Miasta Gdañska w
roku szkolnym 2005/2006. 

§ 5 

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska 

B. Oleszek 
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UCHWA£A Nr LI/1745/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 maja 2006 r.

zmieniaj¹ca Uchwa³ê Rady Miasta Gdañska w sprawie
Regulaminu przyznawania i przekazywania stypen-
diów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku
akademickim 2005/2006, w ramach projektu „Stypen-
dia dla studentów zameldowanych w Gdañsku” 

Na podstawie art. 12 pkt. 10 a i art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorz¹dzie powia-
towym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001, zm.: z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, 
Nr 200, poz. 1688, zm.: z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, 
Nr 162, poz. 1568, zm.: z 2004 Nr 153 poz. 1271, 
Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806.) w zwi¹zku z 
art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 116 poz. 1206 zm. 2005 r. Dz.U. Nr 90, poz. 759) oraz
Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego 2004–2006 (Dz.U. z 2004 r. Nr 200 poz. 2051,
zm. 2005 r. Dz.U. Nr 87 poz. 745, Dz. U. Nr 198, 
poz. 1644, zm. 2006 r. Dz.U. Nr 58, poz. 404) uchwala
siê, co nastêpuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLI/1483/05 Rady Miasta Gdañska z
dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu przyzna-
wania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych w roku akademickim 2005/2006 w
ramach projektu „Stypendia dla studentów zameldowa-
nych w Gdañsku”, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w
za³¹czniku nr 1 do przedmiotowej Uchwa³y:

1) W § 5 ustêp 2, punkt 1 przyjmuje nastêpuj¹ce brzmie-
nie: „1) Oœwiadczenie o dochodach rodziny z 2004 r
wraz z dokumentami, na podstawie których obliczo-
no dochód. Nale¿y pos³ugiwaæ siê definicj¹ dochodu
przyjêt¹ w art. 3 pkt 1 ustawy o œwiadczeniach ro-
dzinnych. Wykaz dokumentów niezbêdnych do usta-
lenia dochodu na osobê w rodzinie lub dochodu
osoby ucz¹cej siê wynika z § 2 ust. 2 pkt 5 Rozporz¹-
dzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej z 05.03.04 w sprawie sposobu i trybu
postêpowania w sprawach o œwiadczenia rodzinne
(Dz.U. Z 2004 r. Nr 45, poz. 433 z póŸn. zm.). Wzór
oœwiadczenia o dochodach zawarto w za³¹czniku 
nr 2 do niniejszego regulaminu.”

2) W § 5 ustêp 2, po punkcie 8 dodaje siê punkt 9 o na-
stêpuj¹cym brzmieniu: 
”9) W przypadku, gdy rodzina lub student samodziel-
ny finansowo utrzymuje siê z gospodarstwa rolnego
zgodnie z Uzupe³nieniem ZPORR przyjmuje siê za
podstawê obliczenia dochodu na osobê w rodzinie

przeciêtny dochód z 1 ha przeliczeniowego, og³a-
szany do dnia 30 paŸdziernika ka¿dego roku przez
Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 1993 r
Nr 94 poz 431 z póŸn. zm)

3) W § 8 punkt 5 przyjmuje nastêpuj¹ce brzmienie: „5.)
W przypadku, gdy osoba, której przyznano stypen-
dium przerwie udzia³ w projekcie – nastêpuje roz-
wi¹zanie z ni¹ Umowy przekazywania stypendium
w roku akademickim 2005/2006, a stypendium jest
przyznawane osobie z listy rezerwowej”.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Gdañska.

§ 3

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

Przewodnicz¹cy 
Rady Miasta Gdañska 

B. Oleszek 
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POROZUMIENIE
Nr DM–GZ–OJ–7/06/06

z dnia 13 czerwca 2006 r. 
Dzia³aj¹c na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jed-
nolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŸñ. zm.)
oraz art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 203,
poz. 1966 z póŸn. zm.), strony: 

Minister Edukacji Narodowej
maj¹cy siedzibê:

00–918 Warszawa, Al. Szucha 25,
zwany dalej „Zleceniodawc¹”,

reprezentowany przez:
Agnieszkê Dybowsk¹

Dyrektora Departamentu do Spraw M³odzie¿y i
Edukacji Pozaszkolnej

oraz
Miasto Gdañsk na prawach powiatu z siedzib¹:

80–803 Gdañsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
województwo pomorskie,

posiadaj¹cy NIP: 583–00–11–969,
zwany dalej „Zleceniobiorc¹”,

reprezentowany przez:
Katarzynê Hall

Zastêpcê Prezydenta Miasta Gdañska
zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treœci: 
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§ 1

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy zorganizo-
wanie specjalistycznego obozu jêzykowego z jêzy-
kiem rosyjskim dla uczniów szkó³ ponadgimna-
zjalnych, zorganizowany w Zespole Szkó³ Rolnicze
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Gdañsku
(80–058), ul. Smoleñska 5/7, województwo pomor-
skie, w dniach od 24 czerwca do 14 lipca 2006 r. Zle-
ceniobiorca zobowi¹zuje siê do zachowania
najwy¿szej starannoœci przy realizacji powierzone-
go mu zadania, a w szczególnoœci do:
—zapewnienia uczestnikom warunków bezpieczeñ-

stwa wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych w tym za-
kresie przepisów,

—zapewnienia uczestnikom obozów jêzykowych za-
kwaterowania i wy¿ywienia,

—utworzenia warunków do realizacji warsztatów jê-
zykowych w zakresie doskonalenia umiejêtnoœci jê-
zykowych uczniów,

—zapewnienia uczestnikom obozu jêzykowego atrak-
cyjnego i nowatorskiego programu rekreacyj-
no–wypoczynkowego,

—zorganizowania po zakoñczeniu obozu wyciecz-
ki dla lektorów z zagranicy.

Odpowiedzialnym za wykonanie zadania ze strony
Zleceniobiorcy bêdzie kierownik obozu mgr Aleksan-
der Nagucki.

2. Uczestnikami obozu jêzykowego bêd¹ uczniowie z te-
renu ca³ego kraju, których skieruj¹ dyrektorzy szkó³,
kuratoria oœwiaty oraz Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej.

3. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialnoœci za
ewentualne szkody maj¹ce zwi¹zek z dotowanym
zadaniem.

§ 2

1. Zleceniodawca na cel wskazany w § 1 ust. 1 przy-
znaje Zleceniobiorcy dotacjê celow¹ z bud¿etu pañ-
stwa w czêœci 30 "Oœwiata i wychowanie" dzia³ 854
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdzia³ 85412
"Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzie-
ci i m³odzie¿y szkolnej” paragraf 2120”dotacje celo-
we przekazane z bud¿etu pañstwa na zadania
bie¿¹ce realizowane przez powiat na podstawie po-
rozumieñ z organami administracji rz¹dowej” w kwo-
cie 100.200 z³ (s³ownie z³otych: sto tysiêcy dwieœcie
z³otych) wg kalkulacji: 100 osób x 750 z³ = 75.000 z³
wycieczka dla lektorów: 24 osoby x 7 dni x 150 z³ =
25.200 z³

2. Dotacja zostanie przekazana w terminie 14 dni od
daty podpisania niniejszego porozumienia na rachu-
nek bankowy Zleceniobiorcy Bank Millenium S.A.
411160 22 02 0000 0000 61899646

3. Wzrost kosztów realizacji zadania nie daje Zlecenio-
biorcy podstaw do ¿¹dania zwiêkszenia kwoty dota-
cji.

§ 3

1. Rozliczenie dotacji nast¹pi nie póŸniej, ni¿ w ci¹gu 
,30 dni od daty zakoñczenia zadania.

2. Podstawê rozliczenia dotacji stanowiæ bêdzie spo-
rz¹dzone przez Zleceniobiorcê i przyjête przez Zle-
ceniodawcê sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie
finansowe.

3. Wzór sprawozdania finansowego stanowi za³¹cznik1)

do porozumienia. 

§ 4

1. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobrana w nadmiernej wysokoœci podlega zwro-
towi wraz z odsetkami w wysokoœci okreœlonej jak
dla zaleg³oœci podatkowych w ci¹gu 14 dni od daty
ustalenia, ¿e dotacja zosta³a wykorzystana niezgod-
nie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wy-
sokoœci, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie do dnia 
31 grudnia 2006 roku. 

2. Odsetki nalicza siê odpowiednio od dnia przekazania
dotacji lub daty stwierdzenia nieprawid³owego nali-
czenia dotacji.

3. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wyso-
koœci zwrotowi podlega ta czêœæ dotacji, która zosta-
³a nadmiernie pobrana. 

4. Zwrotowi podlega równie¿ dotacja niewykorzystana
w czêœci lub w ca³oœci.

5. Zwrotu nale¿noœci na rzecz MEN zobowi¹zany doko-
nuje na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji
Narodowej w NBP Oddzia³ Okrêgowy w Warszawie:
Nr 12 1010 1010 0031 2822 3000 0000 z wy³¹cze-
niem odsetek, które uiszcza na rachunku bankowym
dochodów bud¿etowych Nr 59 1010 1010 0031 2822
3100 0000. 

§ 5

Wszelkie zmiany do porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noœci. 

§ 6

Za³¹cznik do porozumienia pod nazw¹: „Plan finan-
sowy obozu jêzykowego”, stanowi jego integraln¹ czêœæ.

§ 7

Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron. 

ZLECENIOBIORCA

Zastêpca Prezydenta
Miata Gdañska

K. Hall 

Skarbnik
Miasta Gdañska

W. Pietrzak 

1) Za³¹cznika nie publikuje siê 
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ZLECENIODAWCA

p.o. Dyrektor
Departamentu M³odzie¿y

i Wychowania
A. Dybowska
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