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 UCHWAŁA Nr LII/1474/10
Rady Miasta Gdańska

 z dnia 30 września 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi na wschód od ul. mjr. Henry-
ka Sucharskiego w mieście Gdańsku.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 
141,  poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 
r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474 i Nr 106, poz. 675), art. 18 ust. 2 pkt 
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, 
co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy 
plan  zagospodarowania przestrzennegoStogi na wschód 
od ul. mjr. Henryka Sucharskiego w mieście Gdańsku(o 
numerze ewidencyjnym 1305) zwany dalej „planem”, 
obejmujący obszar o powierzchni 78,47 ha, którego gra-
nica przebiega:
- od północy po południowej granicy obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Port Północny I w mieście Gdańsku oraz wzdłuż terenu  
projektowanego węzła komunikacyjnego Ku Ujściu,

- o d  w s ch o d u  w z d ł u ż  t e r e n u  r u r o c i ą g ó w 
przesyłowych,

- od południa wzdłuż terenu planowanej ulicy 
zbiorczej,

- od zachodu wzdłuż ulicy mjr. Henryka Sucharskiego,
jak na rysunku planu.

§ 2

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren– obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i 
urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym 
stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń;

2) intensywność zabudowy- stosunek powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków na działce do powierzchni 
działki. W karcie terenu można ustalić intensywność 
zabudowy dla terenu lub terenu inwestycji;

3) powierzchnia całkowita budynku- suma powierzchni 
wszystkich kondygnacji budynku lub ich części o 
wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i przekrytych 
ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudówek 
ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, 
centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia, 

mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku z 
włączeniem tynków i okładzin, na poziomie posadzki 
pomieszczeń. Do powierzchni całkowitej nie wlicza się 
przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, 
tarasów;

4) powierzchnia użytkowa budynku- powierzchnia 
całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte 
przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, 
szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz 
pomieszczenia nieużytkowe;

5) wysokość zabudowy- wysokość mierzona od 
najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian 
lub podpór najniższej kondygnacji nadziemnej na 
powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie 
mapowym rysunku planu) do najwyższej kalenicy 
dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury 
budynku albo attyki. Do wysokości zabudowy 
nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów 
technicznych, rekreacyjno-sportowych, reklamowych 
(o ile nie mają formy attyki), takich jak: anteny, maszty 
odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki 
nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale 
wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które 
postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości 
od zabudowy nie mniejszych niż dwie i nie większych 
niż trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie 
zabudowy swoją masą. Dopuszcza się mierzenie 
wysokości oddzielnie dla poszczególnych części 
budynków;

6) układ odwadniający- układ obejmujący szczelne, 
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;

7) budynek techniczny i technologiczny- budynek 
przeznaczony wyłącznie dla urządzeń technologicznych, 
urządzeń i instalacji w rozumieniu ustawy Prawo 
ochrony środowiska oraz ich obsługi w zakresie 
niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania;

8) zagospodarowanie tymczasowe- zagospodarowanie 
nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 
przeznaczenia terenu lub określonych w nim 
warunków, standardów i parametrów, które po 
terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec 
likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami 
planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym;

9) powierzchnia biologicznie czynna- teren biologicznie 
czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.

§ 3

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczą-
ce przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie.1. 
Tereny zabudowy mieszanej produkcyjno-usługowej:

P/U42 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. 
Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, 
składów, baz i magazynów oraz usług, w tym porty mor-
skie i rzeczne, z wyłączeniem:
a) szpitali i domów opieki społecznej,
b) budynków związanych ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży.
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2. Tereny komunikacji:
1) KD82 tereny ulic zbiorczych;
2) KD83 tereny ulic głównych, ulic głównych przyspie-

szonych.
3. Na terenach transportu drogowego KD dopuszcza 

się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, 
np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki 
telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, 
w tym również na lokalizacjach tymczasowych.

§ 4

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczysz-
czonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5

1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania 
zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych:

 
Wskaźniki miejsc 
postojowych 
strefa C 
obszary zabudowy 
miejskiej 

Lp Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

strefa 
nieograniczonego 
parkowania 

1 2 3 4 
1. Obiekty handlowe o pow. 

sprzedaży do 2000 m2 
1000 m2pow. sprzedaży Min. 32 

2. Obiekty handlowe, 
supermarkety, hale targowe, 
hurtownie typucash and 
carryo powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 

1000 m2pow. sprzedaży Min. 30 

3. Targowiska 1000 m2pow. handlowej Min. 50 
4. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpcyjnych Min. 15 
5. Biura, urzędy, poczty, banki – 

obiekty do 200 m2pow. użytkowej 
100 m2pow. użytkowej Min. 5 

6. Biura, urzędy, poczty, banki – 
obiekty powyżej 200 m2pow. 
użytkowej 

100 m2pow. użytkowej Min. 3 

7. Przychodnie, gabinety lekarskie, 
kancelarie adwokackie – obiekty 
małe do 200 m2pow. użytkowej 

100 m2pow. użytkowej Min. 5 

8. Przychodnie, gabinety lekarskie, 
kancelarie adwokackie – obiekty 
duże powyżej 200 m2pow. 
użytkowej 

100 m2pow. użytkowej Min. 2,5 

9. Kościoły, kaplice 1000 m2pow. użytkowej Min. 12 
10. Domy parafialne, domy kultury 100 m2pow. użytkowej Min. 3 
11. Kina 100 miejsc siedzących Min. 5 
12. Teatry, filharmonie 100 miejsc siedzących Min. 15 
13. Muzea małe do 

1000 m2powierzchni 
wystawienniczej 

1000 m2pow. wystawienniczej Min. 16 + 0,3 m.p. dla 
autokaru 

14. Muzea duże powyżej 
1000 m2powierzchni 
wystawienniczej 

1000 m2pow. wystawienniczej Min. 20 + 0,3 m.p. dla 
autokaru 

15. Centra muzealne 1000 m2pow. użytkowej Min. 20 + 0,5 m.p. dla 
autokaru 

16. Centra wystawienniczo-targowe 1000 m2pow. użytkowej powierzchnia 
parkingowa min. 40% 
pow. użytkowej 
lub 
80% pow. 
wystawienniczej 
lub 
min. 40 m-c/ 1000 m2 
pow. użytkowej 
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17. Place składowe, duże hurtownie 
powyżej 2000 m2pow. składowej, 
magazyny, sprzedaż towarów 
w ilościach masowych 

1000 m2pow. składowej Min. 2 

18. Zakłady przemysłowe, rzemiosło 100 zatrudnionych na 
najliczniejszej zmianie 

Min. 40 

19. Rzemiosło usługowe 100 m2pow. użytkowej Min. 2 
20. Warsztaty pojazdów 

mechanicznych 
1 stan. naprawcze Min. 2 

21. Stacje bezobsługowe – 0 
22. Stacje paliw bez sklepu 1 obiekt Min. 2 
23. Stacje paliw ze sklepem 1 obiekt Min. 5 
24. Myjnia samochodowa 1 stanowisko do mycia Min. 2 
25. Małe obiekty sportu i rekreacji 100 m2pow. użytkowej Min. 4 
26. Kryte pływalnie 100 m2lustra wody Min. 5 
27. Korty tenisowe (bez miejsc dla 

widzów) 
1 kort Min. 2 

28. Tereny urządzonych parków 
miejskich, ponadlokalnych 

1 ha Min. 6 

 

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe 
wskaźniki stosuje się odpowiednio;

§ 6

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 4 
tereny oznaczone numerami trzycyfrowymi od 001 
do 004.

2. Dla każdego z w/w terenów określa się ustalenia 
szczegółowe ujęte w kartach terenów.

§ 7

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM001 – 
P/U42 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO STOGI NA WSCHÓD OD UL. MJR.  
HENRYKA SUCHARSKIEGO W MIEŚCIE GDAŃSKU, O 
NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1305.
1. NUMER TERENU:

001.
2. POWIERZCHNIA TERENU:

77,03 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU:

P/U42 teren zabudowy produkcyjno-usługowej.
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2;

2) budynki zamieszkania zbiorowego.
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB 

ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z 
PLANEM:
nie ustala się.

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9.

7. Z ASA DY  K S Z TA ŁTOWA N I A  Z A B U D OW Y  I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi 

i drogowymi;
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

terenu inwestycji: minimalna – nie ustala się, mak-
symalna - 70%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 1% terenu inwestycji;

4) intensywność zabudowy dla terenu inwestycji: 
minimalna - nie ustala się, maksymalna - 5,0;

5) wysokość zabudowy:
a) dla budynków technicznych i technologicznych: 

dowolna;
b) dla pozostałych budynków: minimalna - nie ustala 

się, maksymalna - 40,0 m;
6) formy zabudowy: dowolne;
7) kształt dachu: dowolny.

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI:
nie dotyczy.

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
1) dostępność drogowa:

a) od projektowanej ulicy tzw. Nowej Portowej poza 
wschodnią granicą planu poprzez teren rurocia-
gów przesyłowych,

b) od projektowanej ulicy tzw. Średnicowej poza 
południową granicą planu,

c) spoza północnej granicy planu;
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie 

z § 5;
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub 

własnego ujęcia;
4) odprowadzenie ścieków: bytowe do kanalizacji 

sanitarnej, przemysłowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowa-
nie na terenie lub do układu odwadniającego;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektro-
energetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprze-
wodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po 
segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozo-
stałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopusz-
cza się.
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

 nie dotyczy.
11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
 w przypadku parkingów terenowych wprowadze-

nie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej jedno 
drzewo na pięć miejsc postojowych.

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:

 nie dotyczy.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU:
 zakaz tymczasowego zagospodarowania.
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITA-

CJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI:

 nie ustala się.
15. STAWKA PROCENTOWA:

30%.
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
1) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – 

zagospodarowanie zgodnie z przepisami odręb-
nymi, konieczne uzyskanie decyzji właściwego 
organu zwalniającej z zakazów określonych w 
ustawie Prawo Wodne;

2) teren położony w granicach portu morskiego – 
wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zago-
spodarowania należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej;

3) strefa ograniczeń od istniejącej napowietrznej linii 
wysokiego napięcia – zagospodarowanie zgodne 
z przepisami odrębnymi.

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU:
1) w rozwiązaniach technicznych obiektów budow-

lanych należy uwzględnić zagrożenie zalaniem 
do rzędnej +2,5 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia 
sztormowego i prognozowanego wzrostu pozio-
mu morza;

2) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskie-
go: 200;

3) utrzymanie funkcji istniejącego szczegółowego 
układu odwadniającego wykraczającego poza 
własny teren inwestycyjny;

4) utrzymanie funkcji rowu odwadniającego „K” oraz 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego o szeroko-
ści minimum 4 m;

5) dopuszcza się lokalizację bocznic kolejowych.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 

WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
1) zaleca się lokalizacje centrum logistycznego;
2) w przypadku realizacji elektrowni lub elektrocie-

płowni pozostały teren zaleca się przeznaczyć pod 
lokalizację centrum logistycznego;

3) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego 
drzewostanu;

4) zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż 
dróg;

5) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględniać 
podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej 
+1,25 m n.p.m.;

6) wysoki poziom wód gruntowych;
7) istniejący główny rów odwadniający „K”;

8) południowa część terenu odwadniana mechanicznie 
(polder pompowni „Kaczeńce”), narażona na nie-
bezpieczeństwo zalania wodami w wyniku awarii 
urządzeń hydrotechnicznych i podtopienia wodami 
gruntowymi;

9) w południowej części planu przebiega nieczynny 
rurociąg tłoczny o średnicy 580 mm;

10) w północnej części terenu znajduje się byłe składo-
wisko odpadów – zaleca się przeprowadzenie badań 
geologicznych;

11) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki 
Wojennej RP.

§ 8

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM002 – 
KD82MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO STOGI NA WSCHÓD OD UL. MJR.  
HENRYKA SUCHARSKIEGO W MIEŚCIE GDAŃSKU, O 
NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1305.
1. NUMER TERENU:

002.
2. POWIERZCHNIA TERENU:

0,002 ha.
3. KLASA I NAZWA ULICY:
 KD82 teren ulicy zbiorczej – fragment ulicy tzw. Śred-

nicowej.
4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 0,0 m do 
0,9 m – jak na rysunku planu;

2) prędkość projektowa: nie dotyczy;
3) przekrój: nie dotyczy;
4) dostępność do terenów przyległych: zgodnie z ust. 

13 pkt 1;
5) wyposażenie minimalne: nie dotyczy.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM:
 zgodnie z ust. 13 pkt 1.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
stosuje się zasady ogólne.

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITA-
CJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH  
PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI:

 nie ustala się.
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU:
 zakaz tymczasowego zagospodarowania.
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-

NYCH:
1) mała architektura: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe: zakaz 

lokalizacji;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;
5) zieleń: dopuszcza się.

11. STAWKA PROCENTOWA:
nie dotyczy.

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
1) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – 

zagospodarowanie zgodnie z przepisami odręb-
nymi, konieczne uzyskanie decyzji właściwego 
organu zwalniającej z zakazów określonych w 
ustawie Prawo Wodne;

2) teren położony w granicach portu morskiego – 
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wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zago-
spodarowania należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej.

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU:
1) teren stanowi integralną część terenu przyległego, 

ustalonego w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Port Północny 
II w Gdańsku (uchwała nr LI/1529/2002 RMG z dnia 
11 lipca 2002 r.) oznaczonego symbolem 026-82 
– ulica zbiorcza 2x2 - dostępność do terenów przy-
ległych oraz powiązania z układem zewnętrznym 
rozpatrywać łącznie z terenem 026-82 ustalonym 
w ww. planie obowiązującym;

2) w rozwiązaniach technicznych obiektów budow-
lanych należy uwzględnić zagrożenie zalaniem 
do rzędnej +2,5 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia 
sztormowego i prognozowanego wzrostu pozio-
mu morza;

3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskie-
go: 200.

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
1) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględniać 

podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej 
+1,25 m n.p.m.;

2) wysoki poziom wód gruntowych;
3) teren odwadniany mechanicznie (polder pompow-

ni „Kaczeńce”), narażony na niebezpieczeństwo 
zalania wodami w wyniku awarii urządzeń hydro-
technicznych i podtopienia wodami gruntowymi.

4) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Mary-
narki Wojennej RP.

§ 9

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM003 – 
KD82MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO STOGI NA WSCHÓD OD UL. MJR.  
HENRYKA SUCHARSKIEGO W MIEŚCIE GDAŃSKU, O 
NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1305.
1. NUMER TERENU:

003.
2. POWIERZCHNIA TERENU:

0,28 ha.
3. KLASA I NAZWA ULICY:
 KD82 teren ulicy zbiorczej – fragment ulicy tzw. 

Średnicowej.
4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 0,0 m do 
18,2 m – jak na rysunku planu;

2) prędkość projektowa: nie dotyczy;
3) przekrój: nie dotyczy;
4) dostępność do terenów przyległych: zgodnie z ust. 

13 pkt 1;
5) wyposażenie minimalne: nie dotyczy.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM:
zgodnie z ust. 13 pkt 1.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

 nie dotyczy.
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
 stosuje się zasady ogólne.
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI 

ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH  
PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI:
nie ustala się.

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU:

 zakaz tymczasowego zagospodarowania.
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-

NYCH:
1) mała architektura: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe: zakaz 

lokalizacji;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;
5) zieleń: dopuszcza się.

11. STAWKA PROCENTOWA:
 nie dotyczy.
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
1) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – 

zagospodarowanie zgodnie z przepisami odręb-
nymi, konieczne uzyskanie decyzji właściwego 
organu zwalniającej z zakazów określonych w 
ustawie Prawo Wodne;

2) teren położony w granicach portu morskiego – 
wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zago-
spodarowania należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej.

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU:
1) teren stanowi integralną część terenu przyległego, 

ustalonego w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Port Północny 
II w Gdańsku (uchwała nr LI/1529/2002 RMG z dnia 
11 lipca 2002 r.) oznaczonego symbolem 026-82 
- ulica zbiorcza 2x2 - dostępność do terenów przy-
ległych oraz powiązania z układem zewnętrznym 
rozpatrywać łącznie z terenem 026-82 ustalonym 
w ww. planie obowiązującym;

2) w rozwiązaniach technicznych obiektów budow-
lanych należy uwzględnić zagrożenie zalaniem 
do rzędnej +2,5 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia 
sztormowego i prognozowanego wzrostu pozio-
mu morza;

3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskie-
go: 200.

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
1) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględniać 

podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej 
+1,25 m n.p.m.;

2) wysoki poziom wód gruntowych;
3) teren odwadniany mechanicznie (polder pompow-

ni „Kaczeńce”), narażony na niebezpieczeństwo 
zalania wodami w wyniku awarii urządzeń hydro-
technicznych i podtopienia wodami gruntowymi;

4) istniejący główny rów odwadniający „K”.
5) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Mary-

narki Wojennej RP.

§ 10

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM004 – 
KD83MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO STOGI NA WSCHÓD OD UL. MJR.  
HENRYKA SUCHARSKIEGO W MIEŚCIE GDAŃSKU, O 
NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1305.
1. NUMER TERENU:

004.
2. POWIERZCHNIA TERENU:

1,16 ha.
3. KLASA I NAZWA ULICY:
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 KD83 teren ulicy głównej przyspieszonej – fragment 
tzw. Trasy Sucharskiego.

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 0,0 m do 

46,6 m – jak na rysunku planu;
2) prędkość projektowa: nie dotyczy;
3) przekrój: nie dotyczy;
4) dostępność do terenów przyległych: zgodnie z ust. 

13 pkt 1;
5) wyposażenie minimalne: nie dotyczy.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM:
 zgodnie z ust. 13 pkt 1.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

 nie dotyczy.
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

stosuje się zasady ogólne.
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI 

ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH  
PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI:
nie ustala się.

9. S P O S O BY  I  T E R M I N Y  T Y M C Z AS OW EG O 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
1) mała architektura: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe: zakaz 

lokalizacji;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;
5) zieleń: dopuszcza się.

11. STAWKA PROCENTOWA:
nie dotyczy.

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
1) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – 

zagospodarowanie zgodnie z przepisami odręb-
nymi, konieczne uzyskanie decyzji właściwego 
organu zwalniającej z zakazów określonych w 
ustawie Prawo Wodne;

2) teren położony w granicach portu morskiego – 
wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zago-
spodarowania należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej.

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU:
1) teren stanowi integralną część terenu przyległego, 

ustalonego w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Port Północ-
ny II w Gdańsku (uchwała nr LI/1529/2002 RMG 
z dnia 11 lipca 2002 r.) oznaczonego symbolem 
027-83 – ulica główna ruchu przyspieszonego 2x2, 
ul. Sucharskiego - dostępność do terenów przy-
ległych oraz powiązania z układem zewnętrznym 
rozpatrywać łącznie z terenem 027-82 ustalonym 
w ww. planie obowiązującym;

2) w rozwiązaniach technicznych obiektów budow-
lanych należy uwzględnić zagrożenie zalaniem 
do rzędnej +2,5 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia 
sztormowego i prognozowanego wzrostu pozio-
mu morza;

3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskie-
go: 200.

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
1) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględniać 

podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej 
+1,25 m n.p.m.;

2) wysoki poziom wód gruntowych;
3) teren odwadniany mechanicznie (polder pompow-

ni „Kaczeńce”), narażony na niebezpieczeństwo 
zalania wodami w wyniku awarii urządzeń hydro-
technicznych i podtopienia wodami gruntowymi;

4) istniejący główny rów odwadniający „K”.
5) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Mary-

narki Wojennej RP.

§ 11

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:
1) część graficzna - rysunek planuStogi na wschód od ul. 

mjr. Henryka Sucharskiego w mieście Gdańskuw skali 
1: 2000 (załącznik nr 1);

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2);

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 12

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem;

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Miasta Gdańska.

§ 13

Tracą moc we fragmentach objętych granicami niniej-
szego planu:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Port Północny II w Gdańsku, uchwała nr LI/1529/2002 
RMG z dnia 11 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Nr 64, poz. 1468 
z dnia 27.09.2002 r.);

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Port Północny I w mieście Gdańsku, uchwała nr 
XXXIX/1104/09 RMG z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. 
Urz. Woj. Pom. Nr 134, poz. 2518 z dnia 01.10.2009).

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 12, który wchodzi w życie z dniem  
podjęcia uchwały.

 Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LII/1474/10
Rady Miasta Gdańska

  z dnia 30 września 2010 r.
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fragment projektowanej ulicy tzw. Średnicowej o 
pow. 0,002 ha, przeznaczony na poszerzenie pasa 
drogowego i  uzbrojenie. Warunkiem realizacji funkcji 
komunikacyjnych na analizowanym fragmencie 
terenu, będzie budowa ulicy tzw. Średnicowej, poza 
obszarem planu.
— realizacja finansowana z budżetu gminy z możliwo-

ścią współfinansowania środkami zewnętrznymi,
— możliwość finansowania lub współfinansowania 

poprzez zainteresowanych inwestorów na podsta-
wie umowy.

2) Karta terenu 003 – KD82, teren ulicy zbiorczej – fragment 
ulicy tzw. Średnicowej o pow. 0,28 ha, przeznaczony na 
poszerzenie pasa drogowego i uzbrojenie. Warunkiem 
realizacji funkcji komunikacyjnych na analizowanym 
fragmencie terenu, będzie budowa węzła drogowego 
z tzw. Trasą Sucharskiego, poza obszarem planu.
— realizacja finansowana z budżetu gminy z możliwo-

ścią współfinansowania środkami zewnętrznymi,
— możliwość finansowania lub współfinansowania 

poprzez zainteresowanych inwestorów na podsta-
wie umowy.

3) Karta terenu 004 - KD83, teren ulicy głównej 
przyspieszonej – fragment tzw. Trasy Sucharskiego, 
o pow. 1,16 ha, przeznaczony na poszerzenie pasa 
drogowego i  uzbrojenie. Warunkiem realizacji funkcji 
komunikacyjnych na analizowanym fragmencie 
terenu, będzie budowa tzw. Trasy Sucharskiego, poza 
obszarem planu.
— realizacja finansowana z budżetu gminy z możliwo-

ścią współfinansowania środkami zewnętrznymi,
— możliwość finansowania lub współfinansowania 

poprzez zainteresowanych inwestorów na podsta-
wie umowy.

W skład uzbrojenia dróg wchodzą:
— wodociągi,
— przewody kanalizacji sanitarnej,
— przewody kanalizacji deszczowej,
— linie elektroenergetyczne,
— ciepłociągi,
— gazociągi,
wraz z urządzeniami sieciowymi.
Przewody kanalizacji deszczowej realizowane są ze 

środków budżetowych gminy. Wodociągi i przewody 
kanalizacji sanitarnej realizowane są ze środków wła-
ściciela sieci. Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i 
gazociągi realizowane są przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne posiadające koncesje.

   Załącznik nr 2
   do Uchwały nr LII/1474/10
   Rady Miasta Gdańska

     z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Stogi na wschód od ul. mjr. 
Henryka Sucharskiego w mieście Gdańsku o numerze 
ewidencyjnym 1305

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Stogi na wschód od ul. mjr. Henry-
ka Sucharskeigo w mieście Gdańsku wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicz-
nego wglądu w dniach od 02.07.2010 r. do 30.07.2010 r. 
W wyznaczonym terminie, tj. do 14.08.2010 r., do pro-
jektu planu wniesiono jedną uwagę.

UWAGA zgłoszona pismem z dnia 12.08.2010 przez 
Elektrociepłownię Wybrzeże S.A. dotyczyła propozy-
cji rozszerzenia zapisu w § 7 ust. 18 pkt 2 w obecnym 
brzmieniu:”w przypadku realizacji elektrowni lub elek-
trociepłowni pozostały teren zaleca się przeznaczyć pod 
lokalizację centrum logistycznego”o sformułowanie”lub 
inwestycje towarzyszące działalności operacyjnej elek-
trowni lub elektrociepłowni”.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi:uwaga 
nieuwzględniona.
Uwaga wpłynęła w terminie.

   Załącznik nr 3
   do Uchwały nr LII/1474/10
   Rady Miasta Gdańska

     z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego Stogi na wschód od ul. mjr. 
Henryka Sucharskiego w mieście Gdańsku o numerze 
ewidencyjnym 1305

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania.

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I URZĄDZEŃ 
KOMUNIKACYJNYCH.

1) Karta terenu nr 002 – KD82, teren ulicy zbiorczej – 
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 UCHWAŁA Nr XLVI/1055/10
Rady Miasta Gdyni

 z dnia 29 września 2010 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/505/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu  
Dzielnicy Karwiny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1))) Rada 
Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII/505/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 
22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny, 
w załączniku „Statut Dzielnicy Karwiny” wprowadza się  
następujące zmiany:
1) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kadencja rady trwa 

4 lata licząc od dnia wyboru.”;
2) § 33 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

3. Oprócz środków, o których mowa w ust. 1, dzielnica 
otrzymuje środki na gminne zadania inwestycyjne 
i remontowe, w wysokości określanej w odrębnej 
uchwale.

4. Dzielnica może pozyskiwać środki finansowe 
na realizację projektów w drodze konkursów, 
organizowanych przez miasto.”;
3) w załączniku nr 2 do Statutu pt. „Zasady i tryb prze-

prowadzania wyborów do rady dzielnicy”:
a) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Wybory do rady zarządza się nie później niż na 
30 dni przed upływem kadencji rady. Datę wyborów 
wyznacza się na dzień wolny od pracy, przypadają-


