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 UCHWAŁA Nr XLVII/1295/10

Rady Miasta Gdańska

 z dnia 25 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska – Orle 

rejon ul. Lazurowej 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 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220 poz. 1413), 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska – Orle rejon 
ul. Lazurowej w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyj-
nym 2407) zwany dalej „planem”, obejmujący obszar o 
powierzchni 3,60 ha, którego granica przebiega:

— od północy wzdłuż drogi leśnej,
— od wschodu przez tereny leśne i po granicy ewiden-

cyjnej działki nr 14 obręb 139,
— od południa przez tereny leśne i po granicach ewi-

dencyjnych działek nr 13 i 14 obręb 139,
— od zachodu wzdłuż ulicy Lazurowej,

  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 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;

3) powierzchnia całkowita budynku - suma powierzch-
ni 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 i 
przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudó-
wek 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 win-
dowe, wbudowane garaże i parkingi oraz pomieszczenia 
nieużytkowe;

5) 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, instala-
cji 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 po-
szczególnych części budynków;

6) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicz-

nie (OSTAB) - ciągła struktura przestrzenna wiążąca 
ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny 
zieleni, fragmenty terenów otwartych (w tym wód 
powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania 
miejskiego o ograniczonej zabudowie, a także za-
pewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami 
pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych 
elementów strukturalnych i ciągów łączących, które 
zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych 
reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności 
biologicznej;

7) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia 
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie 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 sta-
nowią inaczej;

8) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, ot-
warte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;

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) ZL lasy;
2) W wodociągi, np.: ujęcia wody, zbiorniki wodocią-

gowe, pompownie wodociągowe.
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§ 4

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

§ 5

  Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapo-
trzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samo-
chodów:

— min. 4 stanowiska parkingowe dla samochodów 
nadzoru technicznego i służb konserwacyjnych.

§ 6.

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

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

§ 7

  KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYSPA 

SOBIESZEWSKA – ORLE REJON UL. LAZUROWEJ 

W MIEŚCIE GDAŃSKU Nr EW. PLANU 2407

1. NUMER: 001.
2. POWIERZCHNIA: 0,72 ha.
3. PRZEZNACZENIE:
 W - zbiornik wodociągowy wieżowy wraz z drogą do-

jazdową i infrastrukturą techniczną.
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE:
 nie ustala się.
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM:
  nie ustala się.
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-

STRZENNEGO:
1) zakaz lokalizacji reklam;
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej 

wolnostojących;
3) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 10, 

11.
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU:
1) linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlany-

mi;
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

do powierzchni terenu: minimalna - nie ustala się, 
maksymalna - 10%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 
- 50% powierzchni terenu;

4) intensywność zabudowy: minimalna - nie ustala się, 
maksymalna – 0,3;

5) wysokość zabudowy: minimalna - nie ustala się, 
maksymalna – 40,0 m;

6) formy zabudowy – wolnostojąca;
7) kształt dachu – dowolny.

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI:

 nie dotyczy.
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
1) dostępność drogowa - od ul. Lazurowej w miejscu 

wjazdu oznaczonego na rysunku planu;
2) parkingi - do realizacji na terenie zgodnie z § 5 

Uchwały;
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej;

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 
niskoemisyjne źródła lokalne;

9) gospodarka odpadami:
a) komunalne - po segregacji wywóz na składowisko 

miejskie,
b) pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi;
10) planowane urządzenia i sieci magistralne - zbiornik 

wodociągowy wieżowy oraz magistrala wodocią-
gowa.

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
1) strefy ochrony dóbr kultury - teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej archeologicznej;
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych i 
betonowych wylewanych,

b) dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe z 
wyłączeniem przęseł z prefabrykatów betono-
wych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych - prace ziemne wymagają nadzoru archeolo-
gicznego.

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów 

Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
2) maksymalne zachowanie istniejącego drzewosta-

nu.
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:
 nie dotyczy.
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
1) teren położony w obrębie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej - zagospodaro-
wanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – za-
gospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 
konieczne uzyskanie decyzji właściwego organu 
zwalniającej z zakazów określonych w ustawie 
Prawo Wodne;

3) teren położony w obszarze pasa ochronnego brzegu 
morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania 
i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej.

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU:

 dopuszcza się pomieszczenia socjalne dla stróża lub 
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technologa pod warunkiem zlokalizowania ich w ob-
rębie wodociągowego zbiornika wieżowego.

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
1) zaleca się lokalizację ogólnodostępnej platformy 

widokowej będącej integralnym elementem kon-
strukcji wodociągowego zbiornika wieżowego;

2) w przypadku realizacji platformy widokowej zaleca 
się lokalizację na terenie miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych użytkowników;

3) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nej do utwardzenia drogi dojazdowej;

4) zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji szaty 
roślinnej;

5) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Mary-
narki Wojennej RP;

6) teren położony w obszarze chronionego krajobrazu 
- wyspa ekologiczna.

§ 8

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYSPA 

SOBIESZEWSKA – ORLE REJON UL. LAZUROWEJ 

W MIEŚCIE GDAŃSKU Nr EW. PLANU 2407

1. NUMER: 002.
2. POWIERZCHNIA: 2,88 ha.
3. PRZEZNACZENIE:
 ZL - las.
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE:
  nie ustala się.
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM:
  nie ustala się.
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-

STRZENNEGO:
1) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórko-

wej;
2) zakaz lokalizacji reklam;
3) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 9, 11.

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU:

  nie dotyczy.
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-

CHOMOŚCI:
 nie dotyczy.
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
1) dostępność drogowa - od ul. Lazurowej;
2) parkingi - wyklucza się z zastrzeżeniem ust. 16.4;
3) zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy;
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy;
5) odprowadzenie wód opadowych - odprowadzenie 

powierzchniowe;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektro-

energetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy;
8) zaopatrzenie w ciepło - nie dotyczy;
9) gospodarka odpadami:

a) komunalne - po segregacji wywóz na składowisko 
miejskie,

b) pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne - nie 
dotyczy.

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

 nie dotyczy.
11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
 teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów 

Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-

NYCH:
 nie dotyczy.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU:
 zakaz tymczasowego zagospodarowania z zastrzeże-

niem ust. 16.4.
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITA-

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

 nie ustala się.
15. STAWKA PROCENTOWA:
 nie dotyczy.
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
1) teren położony w obrębie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej - zagospodaro-
wanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – za-
gospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 
konieczne uzyskanie decyzji właściwego organu 
zwalniającej z zakazów określonych w ustawie 
Prawo Wodne;

3) teren położony w obszarze pasa ochronnego brzegu 
morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania 
i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej;

4) teren leśny – zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami odrębnymi.

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU:

 nie dotyczy.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 

WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
1) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Mary-

narki Wojennej RP;
2) teren położony w obszarze chronionego krajobrazu 

- wyspa ekologiczna.

§ 9

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1) część grafi czna - rysunek planu Wyspa Sobieszewska 
– Orle rejon ul. Lazurowej w mieście Gdańsku w 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 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.
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§ 11

  Tracą moc we fragmentach objętych granicami niniej-
szego planu: miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Wyspy Sobieszewskiej uchwalony uchwałą 
RMG Nr XV/483/99 z dnia 28 października 1999 r. (Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego nr 3, poz. 6 z dnia 10. 01.2000 r.) 
oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
rejonu ul. Lazurowej na Wyspie Sobieszewskiej w mieście 
Gdańsku uchwalony uchwałą RMG Nr LII/1772/06 z dnia 
29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 107, poz. 
2200 z dnia 23.10.2006 r.).

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/1295/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/1295/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Wyspa Sobieszewska – Orle rejon 
ul. Lazurowej w mieście Gdańsku, numer planu 2407.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Wyspa Sobieszewska - Orle rejon ul. Lazuro-
wej w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 01.12.2009 r. do 31.12.2009 r. W wyznaczonym 
terminie, tj. do 14.01.2010 r, do projektu planu wpłynęła 
jedna uwaga:
UWAGA zgłoszona pismem z dnia 11.01.2010 r. przez Radę 
Osiedla Wyspa Sobieszewska dotyczyła:
1. ustalenia wymogu wykonania na zbiorniku wieżowym 

platformy widokowej, a nie zalecenia jak sformułowano 
to w planie,

2. urządzenia na terenie objętym inwestycją parkingu 
ogólnodostępnego.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
nieuwzględniona.
Uwaga wpłynęła w terminie.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/1295/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Wyspa Sobieszewska – Orle rejon 
ul. Lazurowej w mieście Gdańsku, numer planu 2407.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania.

I. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I URZĄDZEŃ KO-
MUNIKACYJNYCH.

 W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu 
infrastruktury komunikacyjnej, które należą do zadań 
własnych gminy.

II. BUDOWA SIECI MAGISTRALNYCH.
 Karta terenu nr 001-W: budowa wodociągowego zbior-

nika wieżowego o pojemności ok. 600m3 z magistralą 
wodociągową oraz niezbędną infrastrukturą.
— realizacja fi nansowana ze środków właściciela sie-

ci,
— istnieją możliwości ubiegania się o dofi nansowanie 

ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z funduszy 
strukturalnych UE,

— uwarunkowaniem zewnętrznym jest budowa pozo-
stałych odcinków sieci wodociągowej, poza granica-
mi planu, o łącznej długości ok. 7 km.

Poz. 1378, 1379
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 UCHWAŁA Nr XLVII/1296/10

Rady Miasta Gdańska

 z dnia 25 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno - rejon Al. Hallera

 i ul. Uczniowskiej 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, 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 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 Nr220 
poz. 1413), 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 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 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, 
Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) 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 Brzeźno - rejon Al. 
Hallera i ul. Uczniowskiej w mieście Gdańsku (o numerze 
ewidencyjnym 0307) zwany dalej „planem”, obejmujący 

działkę nr 357/4, położoną w Gdańsku – Brzeźnie u zbiegu 
Al. Gen. J. Hallera i ul. Uczniowskiej.

§ 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 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;

3. powierzchnia całkowita budynku - suma powierzch-
ni 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 i 
przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudó-
wek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, 
centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. 
Do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo 
powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów;


