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7) korektę rysunku planu, poprzez zmianę przebiegu 
ustalenia - ścieżki rowerowej, biegnącej przez teren 
01 ZP/UN,UK,UT, rejony A, B, D, w taki sposób by 
teren planowanego ogrodu/parku botanicznego, nie 
był przecinany ścieżkami rowerowymi;

8) korektę § 13 ust. 1 pkt 5d akapit ósmy, poprzez zmianę 
miejsca zalecanej kładki łączącej oba brzegi potoku 
Swelina zlokalizowanej na terenie 01 ZP/UN,UK,UT 
na miejsce gdzie zbocza jaru są wysokie, tzn. na 
terenie 04 ZN;

9) korektę § 13 ust. 1 pkt 5d akapit dziewiąty, w nastę-
pujący sposób: po słowach „przewidzieć wykonanie 
korytarzy” usunąć słowa „dla małych zwierząt” i 
użyć słów „migracyjnych dla małych zwierząt wzdłuż 
podziemnych przepustów potoków: Swelina i Kolib-
kowski”;

10) korektę przebiegu granic rejonów A2 i A4 na tere-
nie 01 ZP/UN,UK,UT, w taki sposób by wschodnia 
granica rejonu A2 oparta była na zalecanej linii 
zasadzeń drzew;

11) korektę zapisów dotyczących ogrodzeń. Dotychcza-
sowy zapis zastąpić następującym: „na obszarze 
objętym planem dopuszcza się możliwość otocze-
nia całości lub części ogrodu/parku botanicznego 
zewnętrznym płotem. Stawianie innych ogrodzeń 
ogranicza się do bezpośredniego sąsiedztwa bu-
dynków, specjalistycznych ekspozycji i kolekcji 
roślinnych oraz niezbędnego zaplecza technicznego 
użytkowników tego obszaru”.

Prezydent Miasta Gdyni uwzględnił uwagę w zakresie pkt 
1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9 i 11).
Nieuwzględnienie części uwagi złożonej przez Uniwersytet 
Gdański, Wydział Biologii uzasadnia się następująco:
Ad 4) Intencją składającego uwagę było wprowadzenie 
możliwości realizacji budynków (nie budowli) w rejonie 
B. Rejon B położony jest w granicach obszaru wpisanego 
do rejestru zabytków. Uzgodnienie WKZ nie obejmowało 
realizacji nowej zabudowy w rejonie B. Uzupełniono zapisy 
projektu zmiany planu o możliwość realizacji sezonowych 
obiektów (rozbieralnych po 120 dniach), związanych z or-
ganizacją plenerowych imprez tematycznych, kulturalnych 
i rekreacyjnych.
Ad 10) Teren położony na wschód od rejonu A2 może 
stanowić najatrakcyjniejsze uzupełnienie planowanego 
zespołu hotelowego – jako teren sportowy oraz spacero-
wy i rekreacyjny, dlatego teren ten dołączono w całości 
do rejonu A2.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/1021/10
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania

1. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo 
w Gdyni, rejon alei Zwycięstwa i ulicy Świętopełka 
przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy:
1) na obszarze opracowania planu nie przewiduje się 

żadnych inwestycji w zakresie modernizacji i rozbu-
dowy układu komunikacyjnego,

2) inwestycja niedrogowa (ogród botaniczny) przyczyni 
się do zwiększenia ruchu w rejonie i wymagać będzie 
uprzedniego wykonania następujących przebudów i 
budów drogowych:
a) przebudowa skrzyżowania alei Zwycięstwa z uli-

cami Świętopełka i Spółdzielczą,
b) budowa wjazdu na teren 01 ZP/UN,UK,UT od 

strony ulicy Świętopełka;
3) inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury 

technicznej:
a) rozbudowa sieci wodociągowej,
b) rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sani-

tarnej,
c) przebudowa Potoku Kolibkowskiego, przystoso-

wanie go do przejęcia i bezpiecznego odprowa-
dzenia dodatkowego przepływu wody ze zwięk-
szonego zrzutu wód opadowych i roztopowych,

d) rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego 
oraz budowa urządzeń podczyszczających wody 
opadowe i roztopowe.

2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych 
elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem 
własnym gminy i może być fi nansowana z budżetu 
Miasta Gdyni lub współfi nansowana ze środków ze-
wnętrznych.

3. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji 
wyżej wymienionych inwestycji.

Poz. 2388, 2389
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 UCHWAŁA Nr LXI/477/10

Rady Miasta Kościerzyna

 z dnia 25 sierpnia 2010 r.
 w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie.

  Na podstawie: art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 
164, poz. 1587) i art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
W wykonaniu uchwały nr XLVII/342/09 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 26 sierpnia 2009r. o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód 
w Kościerzynie Rada Miasta Kościerzyna uchwala, co 
następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kościerzyna uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla 
Zachód w Kościerzynie, zatwierdzonego uchwałą nr 
VI/42/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 2007 
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roku, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 97 
z dnia 18.05.2007 r. poz. 1528).

§ 2

  Integralną częścią uchwały jest:
1. Załącznik nr 1 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
2. Załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania, 
zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych.

§ 3

1. W § 10 dopisuje się ust. 4 o treści: Ustala się zasady 
dotyczące podziałów geodezyjnych:
1) dla urządzeń infrastruktury technicznej dopuszcza 

się wydzielenie działek o powierzchni wynikającej z 
potrzeb tj. mniejszych, niż wynika to z ustaleń szcze-
gółowych na danym terenie;

2) dopuszcza się możliwość wydzielenia działki bu-
dowlanej o powierzchni mniejszej niż określona w 
ustaleniach szczegółowych o maksymalnie 5% w 
stosunku do określonej wielkości;

3) dopuszcza się wydzielanie działek na potrzeby 
polepszenia warunków zagospodarowania działki 
sąsiedniej o powierzchni mniejszej niż powierzchnia 
minimalna działki ustalona dla podstawowego prze-
znaczenia terenu w ustaleniach szczegółowych.

2. § 14 ust. 8 pkt 1 lit a), § 15 ust. 8 pkt 1 lit a), § 17 ust. 8 
pkt 1 lit a), § 19 ust. 8 pkt 1 lit a), § 20 ust. 8 pkt 1 lit a), 
§ 21 ust. 8 pkt 1 lit a), § 28 ust. 8 pkt 1 lit a), § 29 ust. 8 
pkt 1 lit a), § 30 ust. 8 pkt 1 lit a), § 32 ust. 8 pkt 1 lit a) 
oraz § 35 ust. 8 pkt 1 lit a), otrzymują nowe brzmienie o 
treści: minimalna powierzchnia: 750 m2 dla zabudowy 
wolnostojącej, 400 m2 dla zabudowy bliźniaczej.

3. § 16 ust. 8 pkt 1 lit a), § 18 ust. 8 pkt 1 lit a) oraz § 22 
ust. 8 pkt 1 lit a) otrzymują nowe brzmienie o treści: 
minimalna powierzchnia: 750 m2 dla zabudowy wolno-
stojącej, 400 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 150 m2 dla 
zabudowy szeregowej.

4. § 27 ust. 8 pkt 1 lit a), § 33 ust. 8 pkt 1 lit a), otrzymują 
nowe brzmienie o treści: minimalna powierzchnia: 750 
m2 dla zabudowy wolnostojącej, 400 m2 dla zabudowy 
bliźniaczej, 250 m2 dla zabudowy szeregowej.

5. Pozostałe ustalenia planu zatwierdzonego uchwałą 
nr VI/42/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 
2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla 
Zachód w Kościerzynie, opublikowanego w Dz. U. 
Woj. Pomorskiego nr 97 z dnia 18.05.2007 r. poz. 1528, 
pozostają bez zmian.

6. Bez zmian pozostaje załącznik nr 1 do uchwały zawie-
rający rysunek planu w skali 1:1000.

§ 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący 
Rady Miasta Kościerzyna

Andrzej Gierszewski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXI/477/10
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna 
Zachód w Kościerzynie w sprawie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu.
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego zgodnie z uchwałą XLVII/342/09 
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 sierpnia 2009 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części osiedla Koście-
rzyna Zachód w Kościerzynie.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
ukazało się:

a) w lokalnej prasie,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kościerzyna,
c) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Kościerzyna.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 lipca 2010 r. do 3 sierpnia 2010 r. W dniu 
29.07.2010 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rozwiązaniami. Termin składania uwag 
do projektu planu upłynął z dniem 17 sierpnia 2010 r.W 
okresie przewidzianym do składania uwag do projektu 
planu po wyłożeniu do publicznego wglądu nie wpłynęły 
uwagi do projektu planu.
Lista nieuwzględnionych uwag nie zawiera żadnych po-
zycji.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXI/477/10
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzy-
na Zachód w Kościerzynie zawierający rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania, zgodnie 
z przepisami o fi nansach publicznych.
Zmiana planu nie generuje inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Poz. 2389


