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 UCHWAŁA Nr LI/1437/10

Rady Miasta Gdańska

 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon ulicy Miałki Szlak 172 

w mieście Gdańsku

Na podstawie art. 14 ust. 1 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,  Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr  201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2010r. Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675), art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. 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, 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, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 
2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz 142, Nr 
28 poz 146, 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 przestrzennego Rudniki rejon 

ulicy Miałki Szlak 172 w mieście Gdańsku(o numerze 
ewidencyjnym 1514) zwany dalej „planem”, obejmują-
cy obszar dwóch działek mieszkaniowych przy ul. Miałki 
Szlak 172 i 174 położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
giełdy towarowej oraz fragment ulicy Rzęsnej, 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, mierzonych po 
obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków 
i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub 
ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych 
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i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem 
nadbudówek ponad dachem,  takich jak maszynownia 
dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub 
kotłownia. 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. mieszkanie integralnie związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą– mieszkanie: właściciela 
podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa, 
o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru 
technologicznego, na działce wspólnej z obiektem, 
w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. 
Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym 
budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym 
z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy 
czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie 
może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej 
wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej;

6. 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;

7. dach stromy– dach, który spełnia równocześnie 
następujące warunki:
a) połacie dachowe są nachylone do poziomu pod 

kątem większym niż 30o, a w przypadku górnej 
połaci dachu mansardowego – pod kątem więk-
szym niż 10o,

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o 
mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej 
powierzchni przykrytej dachem odwzorowanym na 
rzucie poziomym.

 Za dach stromy uważa się również dachy w kształcie 
kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu 
terenu;

8. maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy– 
linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza 
się wznoszenie budynków oraz – określonych w 
ustaleniach planu – budowli. Linia nie dotyczy: 
balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, 
podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, 
przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, 
tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, 
o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

9. obowiązująca l inia zabudowy– maksymalna 
nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być 
usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji 
budynku oraz – określonych w ustaleniach planu – 
budowli;

10. powierzchnia biologicznie czynna– teren biologicz-
nie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie;

11. układ odwadniający– układ obejmujący szczelne, 
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczo-
wej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże.

§ 3

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 
przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie.
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej:
 MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej– 

domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe na 
jednej działce;

2. W terenach mieszkaniowych dopuszcza się:
1) usługi spełniające równocześnie poniższe warun-

ki:
a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową,
b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 

powierzchni użytkowej,
c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz 

lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej 
jednym mieszkaniem,

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, nie-
kolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko 
socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, 
dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiek-
tów hotelarskich;

3. Tereny zabudowy usługowej:
U33 tereny zabudowy usługowej
a) z wyłączeniem:

- rzemiosła produkcyjnego,
- stacji paliw,
- warsztatów samochodowych blacharskich i 

lakierniczych,
- stacji obsługi samochodów ciężarowych i auto-

busów,
b) dopuszcza się:

- parkingi i garaże dla samochodów osobowych,
- salony samochodowe (z serwisem),
- małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytko-

wej,
- budynki zamieszkania zbiorowego,
- mieszkania integralnie związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą.
4. Tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowo-

usługowej:
 M / U 3 1  t e r e ny  z a b u d o w y  m i e s z k a n i o w o -

usługowejzawierające, ustalone w karcie terenu, 
tereny mieszkaniowe: MN21 i usługowe: U33. W 
karcie terenu można ustalić proporcję miedzy funkcją 
mieszkaniową a usługową;

5. Tereny zabudowy mieszanej  produkcyjno-
usługowej:

 P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Wszelka działalność gospodarcza z zakresu 
produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług z 
wyłączeniem:
a) zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystą-

pienia poważnej awarii przemysłowej,
b) składowania materiałów lub towarów pod gołym 

niebem (oprócz materiału szkółkarskiego i asor-
tymentu ogrodniczego charakterystycznego dla 
sklepów ogrodniczych) w odległości mniejszej niż 
100 m od istniejących bądź planowanych terenów 
mieszkaniowych,

c) obiektów generujących ruch powyżej 3 pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub większe-



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 123 — 13820 — Poz. 2374

na godzinę, na ulicach lokalnych lub dojazdowych  
przebiegających przez istniejące bądź planowane 
tereny zabudowy mieszkaniowej,

d) obiektów emitujących intensywne zapachy, które 
odczuwalne są na znacznym obszarze,

e) szpitali i domów opieki społecznej,
f) budynków związanych ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży.
 Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z 

prowadzoną działalnością gospodarczą.
6. Tereny komunikacji:

KD81 tereny ulic lokalnych;
 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 
Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz 
mieszkania integralnie związane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą 

1 mieszkanie MIN. 2 

2 
Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty 
świadczące usługi hotelarskie 

1 pokój MIN. 1 

3 Motele 1 pokój MIN. 1 

4 
Domy dziennego i stałego pobytu dla 
osób starszych, domy opieki 

10 łóżek MIN. 0,9 

5 
Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 
2000 m2 

1000 m2pow. 
sprzedaży 

MIN. 32 

6 

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

1000 m2pow. 
sprzedaży 

MIN. 30 

7 Targowiska 
1000 m2pow. 

handlowej 
MIN. 50 

8 Restauracje, kawiarnie, bary 
100 miejsc 

konsumpcyjnych 
MIN. 15 

9 
Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty do 
200 m2pow. użytkowej 

100 m2pow. 
użytkowej 

MIN. 5 

10 
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty małe do 200 m2pow. 
użytkowej 

100 m2pow. 
użytkowej 

MIN. 5 

11 Szkoły podstawowe i gimnazja 
1 pomieszczenie do 

nauki 
MIN. 0,5 

12 Szkoły średnie 
1 pomieszczenie do 

nauki 
MIN. 1,0 

13 Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne 

10 studentów 
lub 

1 pomieszczeniedo 
nauki 

MIN. 1,5 
lub 

MIN. 4 

14 Przedszkola, świetlice 1 oddział MIN. 3 
15 Szpitale, kliniki 1 łóżko MIN. 1 

16 
Place składowe, duże hurtownie powyżej 
2000 m2pow. składowej, magazyny, 
sprzedaż towarów w ilościach masowych 

1000 m˛ pow. 
składowej 

MIN. 2 
2
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17 Rzemiosło usługowe 
100 m˛ pow. 
użytkowej 

MIN. 2 

18 Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stan. naprawcze MIN. 2 
19 Stacje bezobsługowe – 0 
20 Stacje paliw bez sklepu 1 obiekt MIN. 2 
21 Stacje paliw ze sklepem 1 obiekt MIN. 5 

22 Myjnia samochodowa 
1 stanowisko do 

mycia 
MIN. 2 

 

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

§ 6

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 3 
tereny oznaczone numerami trzycyfrowymi od 001 
do 003.

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

§ 7

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001-M/
U31 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM 1514
1. Numer terenu: 001.
2. Powierzchnia terenu: 0,09 ha.
3. Przeznaczenie terenu:M/U31 - tereny zabudowy 

mieszkaniowo - usługowejzawierające tereny 
mieszkaniowe: MN21 i usługowe: U33.

4. Funkcje wyłączone:
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2;
2) szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki zwią-

zane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i mło-
dzieży, z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 3.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uznany za zgodny z planem:zabudowa o funkcji 
mieszkaniowej z dopuszczeniem rozbudowy bez 
możliwości zwiększania liczby lokali mieszkalnych.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11;
2) zakaz lokalizacji reklam na budynkach i ogrodze-

niach oraz nośników reklamowych wolnostojących 
za wyjątkiem szyldów o maksymalnej powierzchni 
0,5 m2,  związanych z prowadzoną działalnością w 
miejscu jej prowadzenia;

3) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-
wej.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
1) linie zabudowy:

a) obowiązująca w odległości 4,8 m od północnej 
linii rozgraniczającej teren,

b) obowiązująca w odległości minimalnej; 6,8 m 
i maksymalnej: 7,5 m od linii rozgraniczającej 
ulicy Rzęsnej (003-KD81),

c) obowiązująca w odległości 5,0 m od wschodniej 
linii rozgraniczającej teren,

d) maksymalne nieprzekraczalne w odległości mini-
malnej: 10,7 m i maksymalnej: 12,9 m od północ-
nej linii rozgraniczającej teren, jak na rysunku 
planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: 50%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 30% powierzchni działki;

4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 0,7;

5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 11 m;

6) formy zabudowy: bliźniacza;
7) kształt dachu: stromy.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:nie 
dotyczy.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacj i  i 
infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy Miałki Szlak (poza 

granicami planu), od ulicy Rzęsnej (003-KD81);
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji, zgod-

nie z § 5 uchwały;
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitar-

nej;
5) odprowadzenie wód opadowych: do układu 

odwadniającego;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elek-

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

przewodowy;
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: nie 
dotyczy.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współcze-
snej:nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

zastosowanie zabezpieczeń akustycznych dopro-
wadzających poziom hałasu do wartości zgodnych 
z obowiązującymi normami;

2) w budynkach mieszkalnych od strony ulicy Miałki 
Szlak (poza obszarem planu) zastosowanie elewa-
cji o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

3) możliwość lokalizacji szpitali, domów opieki spo-
łecznej oraz budynków związanych ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży w przypad-
ku dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku oraz z uwzględnieniem uciążliwości 
od ulicy, o której mowa w ust. 17 pkt 2;

4) obowiązuje standard akustyczny dla danego 
rodzaju terenu określonego w przepisach odręb-
nych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:nie 
dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

2
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terenu:zakaz tymczasowego zagospodarowania.
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 

zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów 
wymagających przekształceń lub rekultywacji: 

 teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istnieją-
cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) planowane działania:

a) modernizacja istniejącej zabudowy,
b) adaptacja istniejących obiektów na cele usługo-

we,
c) modernizacja istniejącej lub budowa nowej infra-

struktury technicznej;
2) oczekiwane rezultaty:

a) poprawa parametrów estetycznych i użytkowych 
istniejącej zabudowy,

b) poprawa stanu technicznego infrastruktury tech-
nicznej;

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowa-
nia: zostały ujęte w ustępach 7 i 9.

15. Stawka procentowa:nie dotyczy
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów:nie dotyczy

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) zakaz podziałów wtórnych;
2) na terenie występują wysokie poziomy hałasu w 

środowisku od ulicy Elbląskiej (poza obszarem 
planu).

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-
wania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu 

ich późniejszego wykorzystania;
2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-

płowniczej;
3) wysoki poziom wód gruntowych;
4) teren w granicach polderu „Rudniki” odwadnia-

ny mechanicznie, narażony na niebezpieczeństwo 
zalania wodami w wyniku awarii urządzeń hydro-
technicznych i podtopienia wodami gruntowymi.

§ 8

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002-P/
U41

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM 1514
1. Numer terenu: 002.
2. Powierzchnia terenu: 0,004 ha.
3. Przeznaczenie terenu: P/U41 tereny zabudowy 

produkcyjno – usługowej.
4. Funkcje wyłączone:nie ustala się.
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

uznany za zgodny z planem:nie ustala się.
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7;
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnosto-

jących.
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi 

i drogowymi;
2) wielkość powierzchni zabudowy: zgodnie z ust. 

17;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: zgodnie z ust. 17;
4) intensywność zabudowy: zgodnie z ust. 17;
5) wysokość zabudowy: zgodnie z ust. 17;
6) formy zabudowy: dowolne;
7) kształt dachu: dowolny.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:nie 
dotyczy.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacj i  i 
infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy Rzęsnej (003-

KD81);
2) parkingi: zgodnie z ust. 17;
3) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ust. 17;
4) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ust. 17;
5) odprowadzenie wód opadowych: zgodnie z ust. 

17;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: zgodnie z ust. 

17;
7) zaopatrzenie w gaz: zgodnie z ust. 17;
8) zaopatrzenie w ciepło: zgodnie z ust. 17;
9) gospodarka odpadami: zgodnie z ust. 17;
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: zgodnie 

z ust. 17.
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współcze-
snej:nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:stosuje się 
zasady ogólne.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:nie 
dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu:zakaz tymczasowego zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów 
wymagających przekształceń lub rekultywacji:

 teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istnieją-
cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) planowane działania: nie ustala się;
2) oczekiwane rezultaty: nie ustala się;
3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowa-

nia: nie ustala się.
15. Stawka procentowa:nie dotyczy.
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów:nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:teren stanowi 
integralną część terenu przyległego, ustalonego w 
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego „Rudniki Błonia rejon ul. Miałki 
Szlak” (Uchwała Nr XXIX/847/2000 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 30 listopada 2000 r.) oznaczonego 
symbolem 013-41 – zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu oprócz linii zabudowy, 
form zabudowy i kształtu dachu oraz zasad dotyczą-
cych systemów komunikacji i infrastruktury oprócz 
dostępności drogowej - jak w w/w planie obowiązu-
jącym.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-
wania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-

płowniczej;
2) wysoki poziom wód gruntowych;
3) teren w granicach polderu „Rudniki” odwadnia-

ny mechanicznie, narażony na niebezpieczeństwo 
zalania wodami w wyniku awarii urządzeń hydro-
technicznych i podtopienia wodami gruntowymi.

§ 9

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003-
KD81

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM 1514
1. Numer terenu: 003.
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2. Powierzchnia terenu: 0,07 ha.
3. Klasa i nazwa ulicy: KD81 tereny ulic lokalnych – 

odcinek ulicy Rzęsnej.
4. Parametry i wyposażenie:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 15 m do 
19 m – jak na rysunku planu;

2) prędkość projektowa: 40 km/godz.;
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograni-

czeń;
5) wyposażenie minimalne: chodnik.

5. Powiązania z układem zewnętrznym:poprzez 
skrzyżowanie z ulicą Elbląską (poza granicami 
planu).

6. Zasady ochrony dz iedz ic twa kul turowego, 
zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:nie dotyczy.

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:stosuje sie 
zasady ogólne.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów 
wymagających przekształceń lub rekultywacji:

 teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) planowane działania:

a) renowacja, modernizacja jezdni, chodników,
b) modernizacja lub rozbudowa istniejącej infra-

struktury technicznej;
2) oczekiwane rezultaty:

a) poprawa stanu technicznego i parametrów użyt-
kowych ulicy,

b) poprawa stanu technicznego infrastruktury tech-
nicznej;

3) parametry ulicy ujęte zostały w ust. 4.
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu:zakaz tymczasowego zagospodarowania.
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) mała architektura: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji szyldów o 

powierzchni większej niż 1 m2 i nośników rekla-
mowych;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 
3;

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

11. Stawka procentowa:nie dotyczy.
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów:nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:utrzymanie funkcji 
istniejącego układu odwadniającego.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-
wania decyzji administracyjnych:
1) wysoki poziom wód gruntowych;
2) teren w granicach polderu „Rudniki” odwadnia-

ny mechanicznie, narażony na niebezpieczeństwo 
zalania wodami w wyniku awarii urządzeń hydro-
technicznych i podtopienia wodami gruntowymi.

§ 10

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:
1) część graficzna - rysunek planuRudniki rejon ulicy 

Miałki Szlak 172 w mieście Gdańskuw skali 1:1000 
(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)

§ 11

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;

§ 12

Traci moc we fragmentach objętych granicami niniej-
szego planu: miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Rudniki Błonia rejon ul. Miałki Szlak,uchwała  
nr XXIX/847/2000 RMG z 30.11.2000 r.(Dz. Urz. Woj. Pom. 
nr 15 poz. 122 z 2001 r.)

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 11, który wchodzi w życie z dniem  
podjęcia uchwały.

 Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LI/1437/10
Rady Miasta Gdańska

  z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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   Załącznik nr 2
   do Uchwały nr LI/1437/10
   Rady Miasta Gdańska

     z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu

Uwag nie wniesiono

   Załącznik nr 3
   do Uchwały nr LI/1437/10
   Rady Miasta Gdańska

     z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich  finansowania

W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy.

2375

 UCHWAŁA Nr XLIX/406/10

Rady Miejskiej w Gniewie

 z dnia 11 sierpnia 2010 r.

 w sprawie informacji o sposobach prowadzenia handlu obwoźnego w trakcie odpustu i tymczasowej organizacji 

ruchu drogowego w Piasecznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust. 3ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 
2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm. oraz na podstawie art. 
14  ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwziałaniu alkoholizmowi(Dz. 
U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm) i na podstawie Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 
2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym  
zarządzaniem (Dz. U. z 2003r Nr 177 poz. 1729).

§ 1

Wprowadza się zakaz sprzedaży napojów alkoholo-
wych na terenie wsi Piaseczno w pierwszą i drugą nie-
dzielę po 8 września każdego roku.

§ 2

1. Określa się miejsca dopuszczalne do prowadzenia 
działalności handlowej. Ich usytuowanie przedstawia 
załącznik Nr 1 do nieniejszej uchwały.

2. Uprawnieniem do prowadzenia handlu jest uiszczenie 
opłaty targowej na dzień prowadzenia handlu.

§ 3

1. Wprowadza się zakaz prowadzenia handlu oraz 
używania urządzeń akustycznych i innych przedmiotów 
mogących zakłócić religijny charekter uroczystości 
na czas przejścia procesji oraz organizowanych 
pielgrzymek.

2. Zezwala się w drugą niedzielę września każdego roku 
twórcom ludowym gminy na wjazd i prowadzenie 
handlu swoimi wytworami na wyznaczonym terenie 
na podstawie odrębnych uprawnień.

§ 4

1. Wprowadza się na terenie wsi Piaseczno tymczasową 
zmianę organizacji ruchu drogowego w pierwszą 
i drugą niedzielę po 8 września każdego roku wg  
Załączników Nr 2 i 3.

2. Zobowiązuje wszystkich do stosowania się do 
oznakowania pionowego oraz nakazów porządkowych 
służb kościelnych i publicznych.

§ 5

Nie przestrzeganie zapisów niniejszej chwały polega 
karze przewidzianej w odrębnych przepisach karnych na 
podstawie art. 43 ustawy z dnia26 pażdziernika 1982r. 
o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałania alkoho-
lizmowi (Dz. U.z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm) i art. 
97 Kodeksu Wykroczeń Dz. U.z 2007r.Nr 109 poz. 756 z 
późn  zm.)

§ 6

1. Wysokość opłat targowych określa Uchwała Rady 
Miejskiej w Gniewie w sprawie określenia wysokości 
stawek opłat targowych uchwalona na dany rok.

2. Inkasowaniem opłat będą zajmować się zaopatrzeni w 
odpowiednie identyfakatory upoważnieni pracownicy 
Spółki Komunalnej Inwest-Kom sp. z o.o. w Gniewie.

§ 7

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzieniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu 
w  miejscowości Piaseczno poprzez wywnieszenie w 
miejscach piblicznych.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gniewie

Janusz Karzyński


