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UCHWAŁA Nr LI/1438/10
Rady Miasta Gdańska

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze 
rejon ulicy Jagiellońskiej 46 w mieście Gdańsku.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003r. 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 2008r. 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), i art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2001r. 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, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458, z 2009r. 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 uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan  zagospo-
darowania przestrzennego Przymorze rejon ulicy Jagiel-
lońskiej 46 w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 
0135) zwany dalej „planem”, obejmujący obszar około 
0,82 ha ograniczony: 1) od zachodu ulicą Jagiellońską, 
2) od południa i północy terenami zabudowy wieloro-
dzinnej, 3) od wschodu terenami dawnej kotłowni, 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. powierzchnia całkowita budynku – suma powierzch-
ni 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, mierzo-
nych 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;

3. powierzchnia użytkowa budynku – powierzchnia 
całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte przez: 
konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby 
windowe,  wbudowane garaże i parkingi oraz pomiesz-
czenia nieużytkowe;

4. wysokość zabudowy – wysokość mierzona od najniż-
szej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub podpór 
najniższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię te-
renu  (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 zabu-
dowy swoją masą.  Dopuszcza się mierzenie wysokości 
oddzielnie dla poszczególnych części budynków;

5. powierzchnia biologicznie czynna – teren biologicznie 
czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich  usytuowanie;

6. intensywność zabudowy – stosunek powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków na działce do powierzchni działki. W karcie  
terenu można ustalić intensywność zabudowy dla te-
renu lub terenu inwestycji;

7. mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działal-
nością gospodarczą – mieszkanie: właściciela podmiotu 
gospodarczego, stróża lub technologa, o ile działalność  
wymaga całodobowego nadzoru technologicznego, na 
działce wspólnej z obiektem, w którym jest prowadzo-
na 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 go-
spodarczej;

8. rekreacyjna zieleń przydomowa – przestrzeń z zielenią, 
służąca rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców na te-
renach mieszkaniowych netto, o cechach:
a) lokalizacja na powietrzu (w przestrzeni otwartej),
b) powierzchnia co najmniej 100 m

2
,

c) zwarta forma  – szerokość minimum 5 m,
d) zagospodarowanie zielenią minimum 50% po-

wierzchni każdej przestrzeni,
e) wyposażenie w urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-

kowe i sportowe dla różnych grup wiekowych,
f) dostępność dla wszystkich mieszkańców obsługiwa-

nego terenu (przestrzeń półpubliczna)
9. zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie 

nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie prze-
znaczenia 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  zago-
spodarowaniem tymczasowym;

§ 3

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

1) MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej 
– domy mieszkalne powyżej 4 mieszkań,
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2. W terenach mieszkaniowych dopuszcza się:
1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:

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

2 

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 obiektów 
hotelarskich;

3. Tereny zabudowy usługowej:
1) U33 tereny zabudowy usługowejkomercyjne i pub-

liczne,
  a) z wyłączeniem:

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

lakierniczych,
— stacji obsługi samochodów ciężarowych i au-

tobusów,
b) dopuszcza się:

— parkingi i garaże dla samochodów osobo-
wych,

— salony samochodowe (z serwisem),
— małe hurtownie do 2000 m

2 powierzchni użyt-
kowej,

— budynki zamieszkania zbiorowego,
— mieszkania integralnie związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą;
4. Tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowo-usługo-

wej:
1) M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługo-

wejzawierające, ustalone w karcie terenu, tereny 
mieszkaniowe: MW, MW24 i usługowe: U, U33, US 
lub U34. W  karcie terenu można ustalić proporcję 
miedzy funkcją mieszkaniową a usługową;

5. Tereny komunikacji:KD80 tereny ulic dojazdowych,
6. Na terenach transportu drogowego: KD (za wyjątkiem 

KD84), KS i KX, dopuszcza się obiekty stanowiące tra-
dycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty  
sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystanko-
we, 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 za-
potrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych:

Wska niki miejsc 

postojowych

strefa C obszary 

zabudowy miejskiej Lp . Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

strefa 

nieograniczonego 

parkowania

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz 
mieszkania integralnie zwi zane
z prowadzon  dzia alno ci
gospodarcz

1 mieszkanie MIN. 2 

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie MIN. 1,2 
3. Domy studenckie, internaty 10 pokoi MIN. 0,9 
4. Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokój MIN. 0,4 
5. Schroniska m odzie owe 10 ó ek MIN. 0,9 
6. Hotele 1 pokój MIN. 0,6 
7. Pensjonaty, pokoje go cinne, obiekty 

wiadcz ce us ugi hotelarskie 
1 pokój MIN. 1,0 

8. Motele 1 pokój MIN. 1,0 
9. Domy dziennego i sta ego pobytu dla 

osób starszych, domy opieki 
10 ó ek MIN. 0,9 

10. Obiekty handlowe o pow. sprzeda y do 
2000 m2

1000 m2pow. 
sprzeda y

MIN. 32 

11. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc 
konsumpcyjnych 

MIN. 15 

12. Biura, urz dy, poczty, banki - obiekty 
powy ej 200m2pow. u ytkowej

100 m2pow. u ytkowej MIN. 3 

13. Biura, urz dy, poczty, banki - obiekty 
do 200m2pow. u ytkowej 

100 m2pow. u ytkowej MIN. 5 

14. Przychodnie, gabinety lekarskie, 
kancelarie adwokackie – obiekty ma e
do 200 m2pow. u ytkowej 

100 m2pow. u ytkowej MIN. 5 
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaź-
niki stosuje się odpowiednio;

§ 6

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 2 tereny 
oznaczone numerami trzycyfrowymi od 001 do 002;

2. Dla każdego z w/w terenów określa się ustalenia szcze-
gółowe ujęte w kartach terenów;

§ 7

KARTA TERENU OZNACZONEGO 
SYMBOLEM 001-M/U32 MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O 
NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0135

1. Numer terenu: 001;
2. Powierzchnia terenu: 0,73 ha;
3. Przeznaczenie terenu:M/U32 teren zabudowy mieszka-

niowo-usługowej zawierający teren zabudowy miesz-
kaniowej MW24 i teren zabudowy usługowej U33 bez  
ustalenia proporcji między funkcją mieszkaniową a 
usługową;

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

2000 m2;
2) salony samochodowe (z serwisem);
3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytko-

wej;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

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

go: stosuje się zasady, o których mowa w ustępach 
7,11,14;

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi 

i drogowymi;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni terenu inwestycji: maksymalnie 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 
30% powierzchni terenu inwestycji;

4) intensywność zabudowy dla terenu inwestycji, mi-
nimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,5;

5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 19m;

6) formy zabudowy: dowolne;
7) kształt dachu: dowolny;
8) inne: na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekre-

acyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3 m2/1 m2 pow. użytkowej miesz-
kań;

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic Jagiellońskiej, Dąbrow-

szczaków (poza granicami planu);
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie 

z § 5;
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie 

na terenie lub do kanalizacji deszczowej;
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 ni-

skoemisyjnych źródeł lokalnych;
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po se-

gregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
– zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy;

15. Przychodnie, gabinety lekarskie, 
kancelarie adwokackie – obiekty du e
powy ej 200 m2pow. u ytkowej

100 m2pow. u ytkowej MIN. 2,5 

16. Ko cio y, kaplice 1000 m2pow. 
u ytkowej

MIN. 12 

17. Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. 
u ytkowej

MIN. 3 

18. Kina 100 miejsc siedz cych MIN. 5 
19. Muzea ma e do 1000m2powierzchni 

wystawienniczej 
1000 m2pow. 
wystawienniczej 

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

20. Muzea du e powy ej
1000m2powierzchni wystawienniczej 

1000 m2pow. 
wystawienniczej 

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

21. Szko y podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie do 
nauki

MIN. 0,5 

22. Szko y rednie 1 pomieszczenie do 
nauki

MIN. 1,0 

23. Szko y wy sze, obiekty dydaktyczne 10 studentów lub 
1 pomieszczenie do 
nauki

MIN. 1,5 lub MIN. 4 

24. Przedszkola, wietlice 1 oddzia  MIN. 3,0 
25. Rzemios o us ugowe 100 m2pow. u ytkowej MIN. 2 
26. Ma e obiekty sportu i rekreacji 100 m2pow. u ytkowej MIN. 4 
27. Kryte p ywalnie 100 m2lustra wody MIN. 5 
28. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort MIN. 2 
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10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej: nie dotyczy;

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) zachowanie istniejącego szpaleru zieleni wysokiej, 

jak na rysunku planu;
2) obowiązuje standard akustyczny dla danego rodza-

ju terenu określonego w przepisach odrębnych;
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 zabudowy i 
infrastruktury technicznej
1) planowane działania:

a) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowo 
– usługowej;

b) realizacja nowego zagospodarowania i oświet-
lenia;

c) nasadzenia drzew i krzewów;
d) budowa nowej lub modernizacja istniejącej 

infrastruktury technicznej;
2) oczekiwane rezultaty:

a) poprawa wizerunku terenu;
b) poprawa stosunków wodnych;
c) wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi oraz uzy-

skanie nowego zainwestowania, poprawiającego 
jakość życia na rehabilitowanym terenie;

d) poprawa nasycenia zielenią;
3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania 

ujęte zostały w ustępie 7;
15. Stawka procentowa: nie dotyczy;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: teren położony w granicach strefy ochro-
ny pośredniej, o  zaostrzonych warunkach ochrony, 
podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór” i „Zaspa”  
– zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;

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

płowniczej;
2) zaleca się zachować szpaler drzew przy zachodniej 

granicy działki nr 44/4;
3) wysoki poziom wód gruntowych;
4) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Mary-

narki Wojennej RP.

§ 8

KARTA TERENU OZNACZONEGO 
SYMBOLEM 002-KD80 MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O 
NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0135

1. Numer terenu: 002;
2. Powierzchnia terenu: 0,09 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy:KD80 teren ulicy dojazdowej  – od-

cinek ul. Jagiellońskiej;
4. Parametry i wyposażenie:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od ok. 17m 
do ok. 25m – jak na rysunku planu;

2) prędkość projektowa: 30km/h;

3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograni-

czeń;
5) wyposażenie minimalne: chodniki;

5. Powiązania z układem zewnętrznym:
1) poprzez skrzyżowania:
a) od północy z ul. Jagiellońską (poza granicami pla-

nu);
b) od południa z ul. Dąbrowszczaków (poza granicami 

planu);
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
nie dotyczy;

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) stosuje się zasady ogólne;
2) wody opadowe odprowadzić do układu kanalizacji 

deszczowej;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 

zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów 
wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren 
objęty  granicami obszaru rehabilitacji istniejącej za-
budowy i infrastruktury technicznej
1) planowane działania:

a) zachowanie i uzupełnienie zieleni przyulicznej;
b) modernizacja jezdni i chodników;
c) modernizacja infrastruktury technicznej i prze-

strzeni ulicy;
2) oczekiwane rezultaty:

a) poprawa wizerunku terenu;
b) poprawa parametrów użytkowych i estetycznych 

ulicy;
c) poprawa stanu technicznego infrastruktury tech-

nicznej;
3) parametry i warunki zagospodarowania: ujęto w 

ustępach 4, 10;
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;
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie 

z § 3 uchwały;
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: teren położony w granicach strefy ochro-
ny pośredniej, o  zaostrzonych warunkach ochrony, 
podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór” i „Zaspa”  
– zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawa-
nia decyzji administracyjnych:
1) istnieje możliwość zakończenia ulicy placem do 

zawracania;
2) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Mary-

narki Wojennej RP.

§ 9

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1. część grafi czna  – rysunek planu Przymorze rejon 
ulicy Jagiellońskiej 46 w mieście  Gdańsku w skali 
1: 1000 (załącznik nr 1);

Poz. 2350



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 122 — 13771 — Poz. 2350

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

3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich  fi nansowania (załącznik nr 3);

§ 10

  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;

§ 11

  Traci moc we fragmentach objętych granicami ni-

niejszego planu miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy Dąbrowszczaków 
w  mieście Gdańsku, uchwała Nr LII/1776/06 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. 
Nr 107 z dnia 23.10.2006r. poz. 2202)

§ 12

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 10, 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/1438/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO PRZYMORZE REJON ULICY 
JAGIELLOŃSKIEJ 46 W MIEŚCIE GDAŃSKU



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 122 — 13773 — Poz. 2350, 2351

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LI/1438/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU PLANU

Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wgladu w 
dniach 04.05.2010 do 01.06.2010 roku w ustawowym 
terminie wpłynęło jedno pismo z uwagami Pani Hanny 
Czeżyk  z Gdańska, która:
1. kwestionuje celowość zmiany funkcji planu (dopusz-

czenie stałego i czasowego pobytu dzieci i młodzieży) 
oraz celowość sporządzania planu miejscowego w ob-
szarze,  gdzie istnieją już plany miejscowe oraz istnieje 
zabudowa i infrastruktura (uzbrojenie terenu, drogi) 
umożliwiająca zagospodarowanie w drodze decyzji o 
warunkach  zabudowy,

2. kwestionuje zakres prognozy oddziaływania na środo-
wisko, uznając iż informacje w niej zawarte powinny 
znajdować się w Studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska,

3. kwestionuje sensowność objęcia planem miejscowym 
tylko niewielkiego fragmentu terenu, a nie większej 
jednostki przestrzennej (np. całego osiedla),

4. opisuje swoje wątpliwości, co do spełnienia przez plan 
wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie  
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie: materia-
łów planistycznych, skali opracowań kartografi cznych,  
stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów, 
sposobu dokumentowania prac planistycznych.

 Autorka pisma podnosi w swoim piśmie jeszcze inne 
kwestie, które nie kwestionują ustaleń planu miejsco-
wego Przymorze rejon ulicy Jagiellońskiej 46 w mieście  
Gdańsku, a co za tym idzie, nie są uwagami w świetle 
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i nie podlegają one rozpatrzeniu.

 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag:uwagi 
nieuwzględnione

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LI/1438/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISA-
NYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ  WŁAS-
NYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:
1. karta terenu nr 002-KD80, teren ulicy dojazdowej  – od-

cinek ul. Jagiellońskiej, o przekroju: jedna jezdnia, dwa 
pasy ruchu z chodnikami i uzbrojeniem – 45 m,
— realizacja fi nansowana z budżetu gminy z możliwoś-

cią współfi nansowania środkami zewnętrznymi,
— możliwość fi nansowania lub współfi nansowania 

poprzez zainteresowanych inwestorów na podstawie 
umowy,

— w przekroju drogowym zrealizowana jest sieć wodo-
ciągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa, 
ciepłownicza oraz elektroenergetyczna.

  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 ka-
nalizacji sanitarnej realizowane są ze środków właściciela  
sieci.
  Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi reali-
zowane są przez przedsiębiorstwa energetyczne posiada-
jące koncesje.
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UCHWAŁA Nr LIII/363/2010
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXII/207/2009 z dnia 26.02.2009 
w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach.

  Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 48 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r nr 142,poz. 1591 z późn. zm.: Dz. U. z 2002 
nr  23 poz. 220,Dz. U.z 2002 nr 62 poz. 558,Dz. U. z 2002 
nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 nr 214 poz. 1806,Dz. U. Nr 
153,poz. 1271, Dz. U. z 2003 nr 80 poz. 717,Dz. U nr  162,poz. 
1568,Dz. U. z 2004 nr 102.poz. 1055,nr 116,poz. 1203,Nr 
167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457,z 2006 r nr 181,poz. 1337 i z 2007r. nr  48,poz. 
327, nr 138,poz. 974,nr 173,poz. 1218., z roku 2008 Dz. U. 
nr 180,poz. 1111,Dz. U.nr 223,poz. 1458,z roku 2009 Dz. U. 
nr 52,poz. 420,Dz.U nr 157,poz. 1241, z roku  2010 Dz. U. 
nr 28,poz. 142, Dz. nr 28.146) Rada Miejska w Kępicach 
uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w § 2 uchwały nr XXXII/207/2009 z 
dnia 26.02.2009: a) wykreśla się w punkcie 1) słowo (świet-
lice) b) punkt 2) otrzymuje brzmienie  :oczyszczanie miasta 
i gminy, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie obiektów 
użyteczności publicznej i obiektów rekreacyjnych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Wojewody Pomorskiego.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kępicach

Marek Busłowicz


