
UCHWAŁA NR XXI/226/2012
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański  
„Centrum”. 

Na podstawie art.  18   ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst  jednolity 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, 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; 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 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,  poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142,  
poz.  146,  Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 
149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 14 ust. 8, art. 20 ust.1 oraz art. 29 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 
647) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

Rozdział I 

Przepisy ogólne: 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/490/2010 Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 9 listopada 2010 r.” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański „Centrum”. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Centrum”, zwany dalej 
planem, obejmuje obszar ok. 8 ha, którego granice stanowią: ulica Grunwaldzka od strony zachodniej, ulica 
Wita Stwosza od strony wschodniej, ulica Chopina od strony północnej i granica Parku Miejskiego od 
południa. 

3. Planem, o którym mowa w ust. 1 i 2, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały. 

§ 2. Integralną częścią uchwały są: 

1. Rysunek planu w skali 1: 1000 wraz z wyrysem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański, stanowiący załącznik nr 1; 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,  stanowiące 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, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3. 

Rozdział II 

Ustalenia ogólne: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 listopada 2012 r.

Poz. 3522



§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 

1) banerze - należy przez to rozumieć wydrukowany na płachcie materiału przekaz informacyjny lub 
reklamowy; 

2) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci 0 – 100; 

3) Miejskim Systemie Informacji (MSI) – należy przez to rozumieć system oznakowania lokalnego 
ułatwiający mieszkańcom i przyjezdnym poruszanie się po mieście. W skład systemu wchodzą tablice na 
słupkach oraz tablice na budynkach z nazwami ulic, numerami budynków, granicami dzielnic, wskazujące 
drogę do znaczących punktów w mieście, szklane lub poliwęglanowe tablice na budynkach z informacjami 
dotyczącymi patronów ulic, placów i skwerów lub z pochodzeniem ich nazw, a także duże, podświetlane 
tablice informacyjne z planami, mapami i informacjami dotyczącymi dzielnic, osiedli, ulic i traktów; 

4) City Light Poster - należy przez to rozumieć wolnostojące urządzenie reklamowe o powierzchni nie 
przekraczającej 3 m2, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną - nieoświetloną, oświetloną lub 
podświetloną, przeznaczone do eksponowania reklamy, nie będące znakiem w rozumieniu przepisów 
o znakach i sygnałach drogowych, elementem MSI lub pojazdem samobieżnym; 

5) literach przestrzennych - należy przez to rozumieć rodzaj nieoświetlonego, oświetlonego lub 
podświetlonego nośnika reklamowego przytwierdzonego do elewacji w postaci pojedynczych liter 
tworzących nazwę obiektu lub prowadzonej w lokalu działalności gospodarczej; 

6) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może 
przekraczać budynek oraz obiekt budowlany. Linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów 
budowlanych, reklam i nośników reklamowych, balkonów, werand, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, 
zadaszeń nad wejściami, niezabudowanych schodów które mogą przekraczać wyznaczoną linię o 1,0 m; 

7) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć szyld, szyld reklamowy, litery przestrzenne, City Light 
Poster, słup ogłoszeniowo-reklamowy; 

8) obiekcie handlowo-usługowym – należy przez to rozumieć obiekt o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 
m2; 

9) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, przy której lokalizować należy ścianę 
frontową budynku. Linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, reklam i nośników 
reklamowych, balkonów, werand, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, 
niezabudowanych schodów, które mogą przekraczać wyznaczoną linię o 1,0 m; 

10) procencie powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy 
kubaturowej do powierzchni działki budowlanej; 

11) reklamie - należy przez to rozumieć informację w jakiejkolwiek wizualnej formie i przy wykorzystaniu 
nośnika reklamy o towarach i usługach; 

12) reklamie remontowo-budowlanej – należy przez to rozumieć reklamę umieszczoną na rusztowaniu oraz na 
ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, stosowaną tylko w trakcie formalnie prowadzonych robót 
budowlanych; 

13) rekompozycji – należy rozumieć przywrócenie walorów architektonicznych oraz poprawę jakości 
architektury budynku w dostosowaniu do charakteru zabudowy śródmiejskiej; 

14) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały; 

15) słupie ogłoszeniowo-reklamowym - należy przez to rozumieć rodzaj nośnika reklamy w formie walca lub 
graniastosłupa o średnicy od 120 do 160 cm (na wysokości części ekspozycyjnej), wysokości do 280 cm dla 
części ekspozycyjnej, całkowitej wysokości (obejmującej daszki itp.) do 350 cm, służący do umieszczania 
ogłoszeń i informacji o imprezach (wydarzeniach) kulturalnych, oświatowych lub edukacyjnych oraz 
reklam; 

16) stanie istniejącym – należy przez to rozumieć stan na dzień uchwalenia planu; 

17) szyldzie - należy przez to rozumieć element informacji wizualnej o powierzchni nie przekraczającej 0,5 
m2, stanowiący zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 
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gospodarczej, zawierający logo firmy, nazwę firmy i w zależności od potrzeb zwięzłe określenie 
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; 

18) szyldzie reklamowym – należy przez to rozumieć rodzaj powiększonego szyldu o powierzchni nie 
przekraczającej 1,5 m2, zawierający grafikę informacyjno-reklamową określającą nazwę i charakter 
prowadzonej działalności oraz logo firmowe; 

19) szyldzie semaforowym-  należy przez to rozumieć oświetlony szyld reklamowy zamocowany na 
wysięgniku do elewacji budynku, o powierzchni nie przekraczającej 0,5 m2; 

20) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
posiadający określone przeznaczenie; 

21) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Pruszcz Gdański, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej; 

22) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawisko lub stan dokuczliwy dla otoczenia, utrudniający życie, 
polegający na emitowaniu hałasu, drgań, zanieczyszczeń, nieprzyjemnych zapachów i podobnych; 

23) wielkoformatowym nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik o powierzchni eksponującej 
reklamę powyżej 5,0 m2; 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) oznaczenia ogólne: 

a) granice obszaru objętego planem, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 

c) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące tereny; 

2) oznaczenia określające warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

d) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 

e) obowiązujące linie zabudowy, 

f) obiekty wskazane do likwidacji, 

g) miejsca lokalizacji obiektów małej architektury, 

h) teren o nawierzchni z kostki kamiennej zagospodarowany zielenią i małą architekturą; 

3) oznaczenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: 

i) odcinki, dla których obowiązuje zieleń wysoka w układzie szpalerowym; 

j) drzewa do zachowania; 

4) oznaczenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego: 

k) strefa bezpośredniej ochrony konserwatorskiej, 

l) strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej, 

m) strefa ochrony archeologicznej, 

n) wskazane do ochrony, obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, 

o) wskazane do ochrony obiekty o walorach historyczno-kulturowych; 

5) oznaczenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

p) elewacje, na których dopuszcza się lokalizację wielkopowierzchniowych nośników reklamowych. 

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
i różnych zasadach zagospodarowania: 

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 72 tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, w tym: 
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1) tereny oznaczone symbolami cyfrowymi od 1 do 52 oraz symbolami literowymi oznaczającymi ich 
przeznaczenie pod funkcje: 

a) U – tereny zabudowy usługowej, 

b) MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

c) U/MW – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, 

d) MW/U/E – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i elektroenergetyki, 

e) ZP – tereny zieleni urządzonej, 

f) KP – tereny parkingów publicznych, 

g) KP/ZP – tereny parkingów publicznych i zieleni urządzonej, 

h) KP/ZP/ZZ - tereny parkingów publicznych i zieleni urządzonej oraz obszar szczególnego zagrożenia 
powodzią; 

i) E – elektroenergetyka; 

2) tereny komunikacji oznaczone symbolami cyfrowymi od 01 do 020 oraz symbolami literowymi 
oznaczającymi ich przeznaczenie pod funkcje: 

a) KDGP – tereny dróg publicznych głównych przyspieszonych, 

b) KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych, 

c) KDL – tereny dróg publicznych lokalnych, 

d) KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych, 

e) KDX – tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych, 

f) KX – tereny publicznych ciągów pieszych, 

g) KX/ZZ - tereny publicznych ciągów pieszych oraz obszar szczególnego zagrożenia powodzią, 

h) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1. Ustalenia w zakresie zasad lokalizowania nośników reklamowych: 

1) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w parterze budynku od strony ciągów pieszych: 

a) stosować litery przestrzenne o wysokości do 0,6 m lub szyld reklamowy o powierzchni nie 
przekraczającej 0,5 m2 mierząc po obrysie zewnętrznym nośnika reklamowego, 

b) litery przestrzenne i szyldy reklamowe mocować na elewacji budynku bezpośrednio nad witryną lokalu 
w obrębie kondygnacji parteru, w sposób nie zmieniający oraz nie przysłaniający detalu 
architektonicznego budynku, drzwi oraz okien, 

c) w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w budynku nie posiadającym witryn, stosować 
szyldy przy wejściu do budynku w obrębie kondygnacji parteru, na wysokości nie niższej niż 1,50 m 
licząc od posadzki parteru, w sposób tworzący pionowy układ, 

d) w przypadku lokalizacji lokali usługowych w podcieniach, litery przestrzenne lub szyldy reklamowe 
umieszczać w prześwitach podcieni od strony ciągu pieszego, 

e) litery przestrzenne i szyldy reklamowe umieszczone na tej samej elewacji lub w prześwitach lokalizować 
w sposób tworzący uporządkowaną linię, 

f) dla każdej działalności gospodarczej dopuszcza się umieszczenie wyłącznie jednego szyldu, szyldu 
reklamowego lub jednej nazwy w postaci liter przestrzennych; 

2) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie jednego budynku w innych lokalach niż 
mieszczących się w parterze budynku od strony ciągów pieszych: 

a) stosować wyłącznie szyldy wykonane z przeźroczystego materiału typu szkło, plastik, pleksa, 
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b) szyldy mocować na elewacji, przy wejściu do budynku w obrębie kondygnacji parteru, na wysokości nie 
niższej niż 1,50 m licząc od posadzki parteru, w sposób tworzący pionowy układ, 

c) wszystkie szyldy winny być jednakowej wielkości, jednakowego kształtu, wykonane z jednakowego 
materiału, o jednakowej kolorystyce, 

d) dla każdej działalności gospodarczej dopuszcza się umieszczenie wyłącznie jednego szyldu; 

3) w przypadku lokalizacji obiektu handlowo-usługowego na terenie 33-U/MW: 

a) stosować litery przestrzenne o wysokości do 0,6 m, szyldy i szyldy reklamowe mocowane na jednej 
elewacji budynku, w sposób tworzący uporządkowany układ, 

b) wszystkie szyldy i szyldy reklamowe winny być jednakowej wielkości, jednakowego kształtu, wykonane 
z jednakowego materiału, o jednakowej kolorystyce, 

c) dopuszcza się umieszczenie szyldów, szyldów reklamowych i liter przestrzennych powyżej kondygnacji 
parteru, 

d) dla każdej działalności gospodarczej dopuszcza się umieszczenie wyłącznie jednego szyldu; 

4) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych wyłącznie na budynkach, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza; 

5) ustala się zakaz lokalizowania szyldów, szyldów reklamowych i liter przestrzennych powyżej pierwszej 
kondygnacji budynku, za wyjątkiem przepisów uchwały, które stanowią inaczej; 

6) dla oznaczenia nazwy własnej obiektów (typu „Galeria Bursztynowa”, „Pensjonat Morski”) w granicach 
całego obszaru objętego planem dopuszcza się stosowanie liter przestrzennych o wysokości do 1,0 m: 

a) litery lokalizować na elewacji budynku w jednym rzędzie, w sposób tworzący uporządkowaną linię, 

b) dopuszcza się mocowanie liter przestrzennych w linii okapu na dachu ostatniej kondygnacji budynku, 

c) dopuszcza się lokalizowanie liter przestrzennych powyżej pierwszej kondygnacji budynku, 

d) nazwa własna obiektu nie może wykraczać poza długość jednej elewacji budynku, 

e) dla każdego budynku dopuszcza się umieszczenie wyłącznie jednej nazwy własnej obiektu; 

7) stosować szyldy i szyldy reklamowe wykonane wyłącznie z przeźroczystego materiału typu szkło, plastik, 
pleksa lub w kolorystyce spójnej z kolorystyką elewacji budynku; 

8) dopuszcza się lokalizację wielkoformatowych nośników reklamowych wyłącznie na  elewacjach 
frontowych budynków przy ulicy Grunwaldzkiej 33, ulicy Chopina 20 oraz przy ulicy Chopina 
6 (wyłącznie na obiekcie handlowo-usługowym), jak na rysunku planu: 

a) nośnik reklamowy mocować należy na elewacji budynków, 

b) dopuszcza się zakrycie okien, 

c) w przypadku zasłonięcia okien obowiązuje zastosowanie materiału reklamowego przepuszczającego 
światło (np. siatka winylowa, backlit), 

d) łączna powierzchnia części ekspozycyjnej nośnika reklamowego musi zajmować minimum 60% 
powierzchni elewacji dla budynków przy ulicy Chopina 6 i Chopina 20 oraz maksimum 60% 
powierzchni elewacji dla budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 33, 

e) na wskazanych budynkach dopuszcza się lokalizację tylko 1 nośnika reklamowego, 

f) dopuszcza się lokalizację nośnika reklamowego wyłącznie na jednej elewacji, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

g) na elewacji budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 33 dopuszcza się lokalizację wyłącznie tymczasowego 
wielkoformatowego nośnika reklamowego dot. wydarzeń kulturalnych, 

h) formę i materiał nośnika reklamowego uzgodnić z Urzędem Miasta w Pruszczu Gdańskim; 

9) dopuszcza się lokalizację słupów ogłoszeniowo-reklamowych wyłącznie w granicach przestrzeni 
publicznych, za wyjątkiem drogi 01-KDGP oraz terenu 36-ZP; 
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10) lokalizację urządzeń reklamowych typu City Light Poster dopuszcza się wyłącznie na terenach 45-
KP/ZP/ZZ, 46-KP/ZP/ZZ, 020-KX/ZZ, 015-KX, 017-KX, 020-KX/ZZ; 

11) w przypadku lokalizacji  słupów ogłoszeniowo-reklamowych w granicach przestrzeni publicznych 
sąsiadujących z drogą 01-KDGP, należy zachować odległość min.10 m od krawędzi jezdni drogi 01-
KDGP; 

12) ustala się minimalną odległość usytuowania reklam typu City Light Poster oraz słupów ogłoszeniowych 
od skrzyżowań w odległości 20 m;  

13) dopuszcza się umieszczanie na wiacie przystanku komunikacji miejskiej dwustronnych nośników reklamy 
formatu City Light Poster, zajmujących nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej ściany wiaty. Zakazuje 
się umieszczania reklam na dachu wiaty; 

14) dopuszcza się stosowanie szyldów semaforowych wyłącznie dla oznaczenia obiektów służby zdrowia oraz 
policji; 

15) dopuszcza się stosowanie reklam remontowo-budowlanych; 

16) dopuszcza się rozmieszczenie Miejskiego Systemu Informacji; 

17) w przypadku lokalizowania nowych budynków, projekt nośników reklamowych i sposób ich 
umieszczania na budynku należy określić w projekcie budowlanym budynku; 

18) zakaz stosowania reklam i nośników reklamowych o zmiennym natężeniu światła oraz treści i obrazu 
m.in. typu LED; 

19) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiego rodzaju reklam i nośników reklamowych na terenach zielonych, 
dachach budynków, ogrodzeniach, balustradach balkonów i tarasów, drzwiach, witrynach, obiektach 
budowlanych oraz budynkach, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza; 

20) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiego rodzaju reklam i nośników reklamowych w sposób powodujący 
przesłanianie charakterystycznych widoków na obiekty wpisane do rejestru zabytków, ujęte w gminnej 
ewidencji zabytków lub będące dobrem kultury współczesnej, a także pomniki, rzeźby i miejsca pamięci; 

21) w granicach pośredniej i bezpośredniej strefy ochrony konserwatorskiej dopuszcza się lokalizację liter 
przestrzennych, szyldów oraz szyldów reklamowych o powierzchni nie przekraczającej 0,5 m2; 

22) w strefie pośredniej oraz bezpośredniej ochrony konserwatorskiej, szyldy i szyldy reklamowe dopasować 
do stylistyki obszaru i obiektów; 

23) projekt i kompozycja szyldów, szyldów reklamowych i liter przestrzennych musi współgrać z formą 
historyczno - architektoniczną elewacji budynku, a ich umieszczenie winno być poprzedzone analizą całej 
elewacji budynku w zakresie wielkości, kompozycji, formy, lokalizacji, sposobu montażu, kolorystyki, 
oświetlenia, rodzaju użytego materiału (preferowane metale półszlachetne, jak: stal polerowana, 
aluminium, mosiądz itp.); 

24) ustala się zakaz lokalizowania bannerów oraz innych reklam i nośników reklamowych niż dopuszcza 
niniejsza uchwała. 

2. Ustalenia w zakresie ogrodzeń: 

1) ustala się zakaz grodzenia terenów, za wyjątkiem terenów 37-ZP, 30-MW/U, 35-MW/U, 50-MW/U, 6-U, 
12-U. Na pozostałych terenach dopuszcza się wyłącznie żywopłoty; 

2) na terenach, na których dopuszcza się ogrodzenia, stosować ażurowe ogrodzenia działek o wysokości do 
1,5 m o tradycyjnym charakterze, w postaci płotów drewnianych, ogrodzeń kutych metalowych, siatki 
obsadzonej żywopłotem; 

3) dopuszcza się kamienną lub ceramiczną podmurówkę o maksymalnej wysokości do 0,5 m; 

4) ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki ogrodzeń; 

5) ustala się zakaz stosowania do ogrodzeń prefabrykowanych przęseł betonowych. 

3. Ustalenia w zakresie materiałów i kolorystyki: 
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1) elewacji - w kolorach jasnych, pastelowych takich, jak: biel, beż, piaskowy, brąz, szarości lub w kolorze 
cegły, umbry, sieny palonej. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Wyklucza się stosowanie sidingu 
winylowego; 

2) dachów - pokrycie dachu w kolorze ceglastym, szarym, grafitowym, bądź odcieniach brązu. Stosować 
dachówkę ceramiczną, cementową, dachówkę bitumiczną, blachę. Zakaz stosowania blachodachówki. Na 
obiektach chronionych stosować pokrycie dachów stanowiące kontynuację materiałów użytych oryginalnie 
i w kolorze pokrycia oryginalnego; 

3) oświetlenia ulicznego – zakaz stosowania jaskrawych kolorów. Oświetlenie przyuliczne nawiązujące do 
formy i stylu zabudowy w sąsiedztwie. 

4. Obiekty telekomunikacyjne wymagające konstrukcji wsporczych wkomponować w krajobraz stosując 
maskujące formy architektoniczne (np. w postaci drzew, slupów ogłoszeniowych, pomników, kominów, mebli 
miejskich, itp.). 

5. Niezgodne z planem istniejące budynki, wzniesione zgodnie z pozwoleniem na budowę, mogą być 
poddawane remontom i przebudowie bez prawa powiększania kubatury (za wyjątkiem termomodernizacji), do 
czasu ich wyburzenia lub przebudowy zgodnej z ustaleniami planu. 

6. Nową zabudowę uzupełniać na zasadzie kontynuacji skali zabudowy, linii zabudowy, rodzajów dachu 
i usytuowania kalenicy obiektów sąsiadujących, jeśli zapisy planu nie stanowią inaczej. 

7. W projektowanych budynkach obowiązuje jednolita forma dachu z dopuszczeniem lukarn pod 
następującymi warunkami: 

1) ich ilości z pozostawieniem minimum 85 % powierzchni dachu w jednolitej formie; 

2) spadek dachu lukarn dostosować do spadku dachu budynku. 

8. Zakazuje się lokalizacji blaszanych garaży oraz blaszanych obiektów gospodarczych. 

9. Zakaz budowy garaży wolnostojących. 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 
środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 

2. Zakazuje się prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających panujące na obszarze objętym 
planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo – wodne. 

3. Zakres uciążliwości dla środowiska z racji funkcji dopuszczalnej usługi musi być ograniczony do granic 
obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się na nim pomieszczenia na pobyt ludzi 
muszą być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami. 

4. Ustala się konieczność zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami. 

5. Realizacja zapisów planu nie może prowadzić do pogorszenia warunków aerosanitarnych na 
przedmiotowym terenie oraz na terenach sąsiednich. 

6. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów oraz z zaleceniem podziału na frakcję suchą 
i mokrą. 

7. Należy zachować cenny drzewostan oznaczony na rysunku planu oraz wprowadzić zadrzewienia 
i zakrzaczenia jako uzupełnienia przestrzenne. 

8. Zachować istniejące szpalery drzew oraz wprowadzać nowe nasadzenia w formie szpalerów, na 
odcinkach  oznaczonych na rysunku planu. 

9. Nakazuje się wprowadzać zieleń urządzoną, towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej. 

10. Należy utrzymywać i uzupełniać istniejące lub wprowadzać nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie 
dostosowanej do przekroju ulicy, o składzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia, zapewniając im 
długotrwały wzrost w warunkach miejskich. 
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11. Dopuszcza się usunięcie wybranych drzew w związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

12. Trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu muszą uwzględniać lokalizację projektowanych nasadzeń 
drzew. 

13. Ustala się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez utrzymanie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności na 
terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

14. Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych 
gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej dziko 
występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących 
grzybów objętych ochroną. 

15. Zakazuje się stosowania paliw węglowych do celów grzewczych w nowopowstających budynkach. 

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

1. Na części obszaru objętego opracowaniem planu ustala się strefę bezpośredniej ochrony 
konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu. W strefie tej obowiązują następujące ustalenia: 

1) ustala się zachowanie elementów zabytkowej struktury przestrzennej. Ochronie podlegają: 

a) istniejący układ ulic Grunwaldzkiej i Chopina, 

b) historyczne zasady parcelacji oraz historyczne zasady lokalizacji istniejących obiektów na działkach 
wzdłuż ulic Grunwaldzkiej i Chopina, 

c) historyczne ogrodzenia, 

d) obiekty chronione oznaczone na rysunku planu; 

2) obowiązuje zachowanie kształtu brył budynków chronionych, w tym w szczególności ich obrysów 
zewnętrznych, wysokości, kształtu dachów; 

3) ustala się nakaz stosowania pokrycia dachów stanowiącego kontynuację materiałów użytych oryginalnie 
i w kolorze pokrycia oryginalnego; 

4) obowiązuje zachowanie usytuowania głównych wejść do budynków chronionych, układu otworów 
okiennych i drzwiowych oraz takich elementów, jak balkony, wykusze, tarasy, itp.; 

5) nowa zabudowa lokalizowana wzdłuż ulic Grunwaldzkiej i Chopina winna nawiązywać skalą, formą 
i detalem do zabudowy chronionej zlokalizowanej w obszarze objętym opracowaniem planu; 

6) ustala się nakaz stosowania wyłącznie ogrodzeń ażurowych z wykluczeniem prefabrykowanych przęseł 
betonowych; 

7) ustala się zakaz lokalizowania reklam i nośników reklamowych wolnostojących; 

8) na istniejących budynkach dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni max. 0,5 m2; 

9) w przypadku lokalizowania nowych budynków, projekt szyldów i sposób ich umieszczania na budynku 
określić w projekcie budowlanym budynku; 

10) obowiązuje zachowanie cennego drzewostanu, oznaczonego na rysunku planu. Nowe nasadzenia 
lokalizować w formie dopełnień istniejącej zieleni, jak również w formie nowych kompozycji; 

11) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów sytuowanych na 
terenie budowy wyłącznie na czas budowy; 

12) nie dopuszcza się likwidacji obiektów zabytkowych, za wyjątkiem przepisów w niniejszej uchwale, które 
stanowią inaczej. 

2. Część obszaru objętego opracowaniem planu położona jest w strefie pośredniej ochrony 
konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu, stanowiącej otulinę dla właściwego wyeksponowania cennej 
kulturowo zabudowy. W strefie tej obowiązują następujące ustalenia: 
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1) obowiązuje zachowanie cennego drzewostanu, oznaczonego na rysunku planu. Nowe nasadzenia 
lokalizować w formie dopełnień istniejącej zieleni, jak również w formie nowych kompozycji; 

2) zakaz lokalizowania budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów sytuowanych na 
terenie budowy wyłącznie na czas budowy; 

4) nie dopuszcza się likwidacji obiektów zabytkowych. 

3. W granicach obszaru objętego planem zlokalizowany jest obiekt wpisany do rejestru zabytków, 
zlokalizowany przy ulicy Grunwaldzkiej 23, oznaczony na rysunku planu, wpisany do rejestru zabytków dnia 
30.05.1972 r., figurujący pod nr 613 w Rejestrze Zabytków Woj. Pomorskiego. Dla budynku obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) obowiązuje zachowanie historycznych zasad parcelacji działki, na której zlokalizowany jest obiekt 
chroniony oraz kontynuacja zasad lokalizacji obiektu; 

2) obowiązuje zachowanie pierwotnej formy i kształtu bryły budynku, w tym w szczególności ich obrysów 
zewnętrznych, wysokości, kształtu dachu; 

3) stosować pokrycie dachów stanowiące kontynuację materiałów użytych oryginalnie i w kolorze pokrycia 
oryginalnego; 

4) obowiązuje zachowanie rozplanowania elewacji budynku, w tym zachowanie usytuowania głównych wejść 
do budynku oraz układu otworów okiennych i drzwiowych, ważniejszych podziałów architektonicznych 
elewacji, detalu architektonicznego; 

5) obowiązuje kontynuacja jasnej kolorystyki elewacji budynku; 

6) zakazuje się rozbudowy i przebudowy budynku zmieniającej architekturę; 

7) w przypadku zniszczenia części budynku lub całości budynku na skutek wypadków losowych lub 
w wyniku zużycia materiału, obowiązuje wierne odtworzenie bryły budynku z elewacjami, dachem oraz 
detalami; 

8) nie dopuszcza się likwidacji obiektu zabytkowego. 

4. W granicach obszaru objętego planem zlokalizowane są wskazane do ochrony, obiekty ujęte w gminnej 
ewidencji zabytków. Ustala się ochronę następujących  budynków: budynki przy ulicy Chopina nr 4, 6, 10, 12, 
14, 16, 18, 22; budynki przy ulicy Grunwaldzkiej 25 (wraz z ogrodzeniem), 27, 31, 33. Dla obiektów tych 
obowiązują następujące ustalenia: 

1) obowiązuje pełna ochrona obiektów w zakresie formy bryły, kształtu i rodzaju pokrycia dachu, detalu, 
stolarki i tradycyjnych materiałów elewacyjnych; 

2) stosować pokrycie dachów stanowiące kontynuację materiałów użytych oryginalnie i w kolorze pokrycia 
oryginalnego; 

3) obowiązuje zachowanie historycznych zasad parcelacji działek, na których zlokalizowane są obiekty 
chronione oraz kontynuacja zasad lokalizacji obiektów zlokalizowanych na działkach przy ulicy 
Grunwaldzkiej i Chopina; 

4) obowiązuje zachowanie rozplanowania elewacji budynku, w tym zachowanie usytuowania głównych wejść 
do budynku oraz układu otworów okiennych i drzwiowych, ważniejszych podziałów architektonicznych 
elewacji, detalu architektonicznego; 

5) obowiązuje zachowanie historycznego ogrodzenia na terenie 37-ZP oraz pomiędzy terenami 13-U i 16-U; 

6) w przypadku zniszczenia części budynków lub całości budynków na skutek wypadków losowych lub 
w wyniku zużycia materiału, obowiązuje odtworzenie bryły budynku z elewacjami, dachem oraz detalami; 

7) na terenie 17-MW/U dopuszcza się likwidację przybudówki budynku lub jej rekompozycję w nawiązaniu 
do cech architektonicznych budynku nr 6 po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytków; 

8) dopuszcza się wymianę substancji budynku zlokalizowanego przy ulicy Chopina 10, pod warunkiem 
odtworzenia jego pierwotnej formy. Nie dopuszcza się likwidacji pozostałych obiektów zabytkowych. 
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5. W granicach obszaru objętego planem zlokalizowane są wskazane do ochrony obiekty o wysokich 
walorach historyczno-kulturowych. Ustala się ochronę następujących  budynków: budynek  przy ulicy Wita 
Stwosza 4, budynek przy ulicy Kossaka 4, budynek na terenie 8-U. Dla obiektów tych obowiązują następujące 
ustalenia: 

1) obowiązuje zachowanie rozplanowania elewacji budynku, w tym zachowanie usytuowania głównych wejść 
do budynku oraz układu otworów okiennych i drzwiowych, ważniejszych podziałów architektonicznych 
elewacji, detalu architektonicznego; 

2) stosować pokrycie dachów stanowiące kontynuację materiałów użytych oryginalnie i w kolorze pokrycia 
oryginalnego; 

3) obowiązuje pełna ochrona obiektów w zakresie formy bryły, kształtu i rodzaju pokrycia dachu, detalu, 
stolarki i tradycyjnych materiałów elewacyjnych; 

4) obowiązuje kontynuacja zasad lokalizacji obiektów chronionych, 

5) nie dopuszcza się likwidacji obiektów zabytkowych. 

6. Część obszaru objętego planem, jak na rysunku planu, zlokalizowana jest w strefie ochrony 
archeologicznej. Na obszarze tym obowiązuje ochrona archeologiczna stanowiska archeologicznego. W strefie 
ochrony archeologicznej prace ziemne mogące naruszyć lub zniszczyć warstwy kulturowe lub obiekty 
archeologiczne (groby, jamy, paleniska) należy poprzedzić przeprowadzeniem badań archeologicznych. 
Szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych ustala właściwy Konserwator Zabytków. 

§ 8. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1. Ustala się, że przestrzeniami publicznymi w granicach obszaru opracowania planu są: 

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDGP, KDZ, KDL, KDD, KDX, KX, KX/ZZ; 

2) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP; 

3) tereny parkingów publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KP; 

4) tereny parkingów publicznych i zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolem KP/ZP; 

5) tereny parkingów publicznych i zieleni urządzonej oraz obszar szczególnego zagrożenia powodzią 
oznaczony na rysunku planu symbolem KP/ZP/ZZ. 

2. Zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów sytuowanych 
wyłącznie na czas budowy. 

3. Zakaz grodzenia przestrzeni publicznych, za wyjątkiem ogrodzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu. 
Dopuszcza się stosowanie ogrodzeń tymczasowych związanych z lokalizacją ogródków gastronomicznych. 

4. Zaleca się lokalizację obiektów małej architektury, w sposób nieutrudniający korzystanie z danej 
przestrzeni, w szczególności zapewnianiającej miejsca do integracji społecznej w przestrzeni publicznej 
centrum, tj. ławki, siedziska wkomponowane w murki, schody, itp. 

5. Latarnie, słupki oddzielające przestrzenie ruchu pieszego i samochodowego oraz kosze na śmieci,  
dostosować do charakteru architektonicznego przestrzeni publicznej. 

6. Dopuszcza się lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych zadaszonych parasolami  oraz 
tymczasowych obiektów związanych z okazjonalnymi imprezami. 

7. Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych. 

8. W przypadku lokalizowania naziemnych miejsc postojowych, ustala się obowiązek wprowadzania 
zieleni towarzyszącej. 

9. Ustala się obowiązek stosowania rozwiązań architektonicznych w przestrzeni publicznej zapewniających 
dostępność i korzystanie dla osób niepełnosprawnych. 

§ 9. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1. Ustala się zakaz wydzielania nowych działek, z wyjątkiem podziałów związanych z realizacją układu 
drogowego oraz przepisów niniejszej uchwały, które stanowią inaczej; 
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2. Dopuszcza się wydzielenie działek w liniach rozgraniczających terenów, zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Na wszystkich terenach inwestycyjnych oraz na terenach oznaczonych symbolem ZP, KP, KP/ZP, 
KP/ZP/ZZ, dopuszcza się wydzielenie ciągów pieszych i pieszo – rowerowych; 

4. Dopuszcza się korektę wydzieleń geodezyjnych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania  
infrastruktury technicznej. 

5. Ustalenia dla poszczególnych terenów określone są w Rozdziale III uchwały. 

§ 10. Ustala się następujące granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: 

1. Zgodnie z rysunkiem planu, w granicach obszaru objętego planem występuje obszar szczególnego 
zagrożenia powodzią. Obowiązują przepisy odrębne. 

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: 
niewyznacza się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym 
w związku z czym nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym. 

§ 12. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1. Ustalenia dla poszczególnych terenów określone są w Rozdziale III uchwały. 

§ 13. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1. Ustala się, iż system komunikacji w granicach obszaru objętego opracowaniem planu tworzą tereny 
o następującej klasyfikacji: 

1) KDGP - tereny dróg publicznych głównych przyspieszonych; 

2) KDZ - tereny dróg publicznych zbiorczych; 

3) KDL - tereny dróg publicznych lokalnych; 

4) KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych; 

5) KDX – tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych; 

6) KX – tereny publicznych ciągów pieszych; 

7) KX/ZZ - tereny publicznych ciągów pieszych oraz obszar szczególnego zagrożenia powodzią; 

8) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 

2. Ustala się dostępność drogową do terenów z istniejących i projektowanych dróg klasy KDZ, KDL, KDD, 
KDX, KDW, przy czym: 

1) dla terenu 35-MW/U – z terenu 06-KDD. 

3. Dopuszcza się dostępność drogową z drogi 01-KDGP wyłącznie do budynków w stanie istniejącym. 

4. Na wszystkich terenach inwestycyjnych oraz na terenach oznaczonych symbolem ZP, KP, KP/ZP, 
KP/ZP/ZZ dopuszcza się wydzielenie ciągów pieszych i pieszo – rowerowych. 

5. W granicach własnych terenów, należy zapewnić miejsca postojowe w ilości: 

1) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – min. 1,5 miejsca postojowego dla każdego lokalu 
mieszkalnego; 

2) dla obiektów usługowych – parkingi ogólnodostępne w ilości min. 2,5 miejsca postojowego/100m² 
powierzchni użytkowej usług; 

3) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - min. 2 miejsca postojowe dla 1 lokalu mieszkalnego. 

6. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w parkingach podziemnych. 

7. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się: 
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1) lokalizację budynków i urządzeń związanych z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego, na 
warunkach określonych w obowiązujących przepisach; 

2) ścieżki rowerowe; 

3) miejsca postojowe; 

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

5) zieleń; 

6) małą architekturę. 

§ 14. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1. Zaopatrzenie w wodę: 

1) z istniejącego wodociągu; 

2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, w celu obsługi przedmiotowej 
inwestycji, na warunkach określonych przez zarządcę sieci. 

2. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

1) z sieci energetycznej na warunkach zarządcy sieci; 

2) dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii energetycznych; 

3) dopuszcza się wydzielenie terenów pod stacje transformatorowe; 

4) usunięcie wszelkich kolizji istniejących sieci z obiektami projektowanymi winno odbywać się na 
warunkach określonych przez zarządcę sieci. 

3. Zaopatrzenie w energię cieplną: 

1) indywidualne, z zastosowaniem źródeł ciepła nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, tj. nieuciążliwych dla 
środowiska, wykorzystujących takie paliwa jak: gaz, olej opałowy, drewno, itp. 

4. Zaopatrzenie w gaz: 

1) z sieci gazociągu; 

2) możliwość gazyfikacji na warunkach określonych przez operatora sieci gazowej; 

3) w przypadku wybudowania sieci gazowej należy zachować normatywne odległości projektowanych 
urządzeń i obiektów od sieci gazowej na podstawie przepisów odrębnych; 

4) dopuszcza się przebudowę sieci gazowej z kolidującymi obiektami, na warunkach podanych przez 
operatora sieci gazowej. 

5. Odprowadzenie ścieków: 

1) do sieci kanalizacji sanitarnej; 

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji, w celu obsługi przedmiotowej 
inwestycji na warunkach określonych przez zarządcę sieci; 

3) dopuszcza się wydzielenie terenów pod przepompownie ścieków. 

6. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 

1) do kanalizacji deszczowej; 

2) z terenów parkingów, dróg utwardzonych, placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika 
winny być podczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach 
odrębnych; 

3) z dachów obiektów budowlanych ustala się odprowadzenie powierzchniowe; 

4) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie 
przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej; 
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5) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz 
zaleganiem wód opadowych. 

6) zakaz odprowadzenia wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej 01-KDGP. 

7. Uzbrojenie w zakresie usług telekomunikacyjnych: 

1) w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną na warunkach określonych przez lokalnych 
operatorów sieci; 

8. Gospodarowanie odpadami stałymi: 

1) na terenie każdej działki budowlanej należy wydzielić miejsce na pojemniki służące do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych; 

2) należy stosować zorganizowany system zbierania odpadów komunalnych oraz upowszechniać selektywną  
zbiórkę odpadów z zaleceniem podziału na frakcję suchą i mokrą; 

3) należy wprowadzić wstępną segregację odpadów, zorganizować wywóz odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych, zielonych i niebezpiecznych; 

4) obowiązuje wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek. Gospodarka 
odpadami musi być zgodna z przepisami odrębnymi. 

9. Dopuszcza się lokalizację sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej na każdym terenie. Dopuszcza się 
wydzielenie działki o powierzchni mniejszej niż ustalono w niniejszej uchwale, z przeznaczeniem jej na sieć 
lub urządzenie infrastruktury technicznej. 

10. Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w sposób nie 
ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi) w uzgodnieniu 
z właścicielami i zarządzającymi tymi sieciami i urządzeniami. 

11. Należy zapewnić dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej położonych poza liniami 
rozgraniczającymi dróg dla zarządzających sieciami. 

12. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci infrastruktury technicznej, na podstawie warunków 
określonych przez zarządcę sieci. 

§ 15. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów. 

§ 16. Ustala się następujące stawki procentowe z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 

1. Dla terenów zabudowy usługowej U – nie dotyczy, za wyjątkiem terenów zabudowy usługowej 6-U oraz 
12-U, dla których ustala się stawkę w wysokości 30%. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej MW/U – nie dotyczy, za wyjątkiem 
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 35-MW/U oraz 50-MW/U, wyłącznie 
w przypadku zbycia wszystkich nieruchomości w granicach terenu 50-MW/U, dla których ustala się stawkę 
w wysokości 30%. 

3. Dla terenów zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej U/MW - 30%. 

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i elektroenergetyki MW/U/E - 30%. 

5. Dla terenów zieleni urządzonej ZP – nie dotyczy. 

6. Dla terenów parkingów publicznych KP – nie dotyczy. 

7. Dla terenów parkingów publicznych i zieleni urządzonej KP/ZP – nie dotyczy. 

8. Dla terenów parkingów publicznych i zieleni urządzonej oraz obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią – nie dotyczy. 

9. Dla terenów elektroenergetyki E – nie dotyczy. 

10. Dla terenów dróg publicznych KDGP, KDZ, KDL, KDD - nie dotyczy. 

11. Dla terenów publicznych ciągów pieszo-jezdnych KDX – nie dotyczy. 
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12. Dla terenów publicznych ciągów pieszych KX – nie dotyczy. 

13. Dla terenów publicznych ciągów pieszych oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią KX/ZZ – 
nie dotyczy. 

14. Dla terenów dróg wewnętrznych KDW - nie dotyczy. 

Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe: 

§ 17. 1. Dla terenów 1-U, 2-U, 3-U, 4-U, 5-U, 6-U, 7-U, 8-U, 9-U, 10-U, 11-U, 12-U, 13-U, 14-U, 15-U, 
16-U , oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej: 

a) dopuszczalne usługi: handlu, biznesu, gastronomii, edukacji, kultury i sztuki, biurowe, sportu, ochrony 
zdrowia, w tym gabinety lekarskie, drobne rzemiosło typu: szewc, krawiec, fryzjer, kosmetyczka, 
zegarmistrz, kaletnik, piekarz, cukiernik, fotograf, złotnik – jubiler, optyk, 

b) dostosować obiekty budowlane do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) formy zabudowy: wolnostojąca, 

b) linie zabudowy: jak na rysunku planu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) maksymalny procent powierzchni zabudowy: 

- dla terenu 5-U - jak w stanie istniejącym. W przypadku likwidacji przybudówki oznaczonej na 
rysunku planu, maksymalną  powierzchnię zabudowy należy pomniejszyć o powierzchnię zabudowy 
przybudówki, 

- dla terenu 6-U - 50%, 

- dla terenu 10-U – 80%, 

- dla terenu 12-U – do 40% powierzchni działki, 

- dla pozostałych terenów - jak w stanie istniejącym, 

d) maksymalna intensywność zabudowy: 

- dla terenów 3-U, 4-U, 11-U, 15-U - 1,6, 

- dla terenu 10-U – 2,4, 

- dla terenu 12-U - 0,8, 

- dla terenu 6-U – 1,2, 

- dla pozostałych terenów - jak w stanie istniejącym, 

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 

- dla terenu 6-U, 9-U, 13-U, 16-U – 25%, 

- dla terenu  7-U –10%, 

- dla terenu 12-U – 40%, 

- dla pozostałych terenów - jak w stanie istniejącym, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 

- dla terenów 3-U, 4-U, 11-U, 15-U – 1 kondygnacja, 

- dla terenów 9-U, 13-U, 16-U – jak w stanie istniejącym, 

- dla terenu 10-U – 3 kondygnacje, 

- dla pozostałych terenów - jak w stanie istniejącym, 
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g) maksymalna wysokość zabudowy: 

- dla terenów 3-U, 4-U, 11-U, 15-U – 5,0 m, 

- dla pozostałych terenów - jak w stanie istniejącym, 

h) maksymalna wysokość posadzki parteru: 

- dla terenów 3-U, 4-U, 11-U, 15-U – 20 cm, 

- dla terenu 10-U – 15 cm, 

- dla terenu 12-U – 0,5 m, 

- dla pozostałych terenów - jak w stanie istniejącym, 

i) parametry i pokrycie dachu: 

- pokrycie dachów jak w § 5 ust. 3 pkt 2), 

- dla terenu 7-U – dopuszcza się zmianę dachu na stromy o kącie nachylenia 35-450, 

- dla terenów 3-U, 4-U, 11-U, 15-U – dachy strome o kącie nachylenia 35-450, 

- dla terenu 10-U – dach płaski, 

- dla terenów 9-U, 13-U, 16-U –jak w stanie istniejącym, 

- dla terenu 7-U oraz dla pozostałych terenów, kąt nachylenia połaci dachowych - jak w stanie 
istniejącym, 

j) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: w liniach rozgraniczających terenu, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

k) szerokość frontu działki: nie ustala się, 

l) zasady scalania i podziału: nie ustala się, 

ł)   przekształcenia istniejącej zabudowy: 

- na terenie 5-U, oznaczoną na rysunku planu dobudówkę przeznacza się do likwidacji, 

- do czasu wymiany istniejącej zabudowy, dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących 
budynków w linii istniejącej zabudowy bez prawa powiększania kubatury; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) tereny 1-U, 2-U, 3-U, 4-U, 5-U, 7-U, 9-U, 13-U, 16-U leżą w strefie bezpośredniej ochrony 
konserwatorskiej, a tereny 8-U, 10-U, 14-U w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej.  Dla terenów 
tych obowiązują przepisy jak w § 7 ust 1 uchwały, 

b) na terenie 5-U zlokalizowany jest obiekt wpisany do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planu. 
Obowiązują przepisy jak w § 7 ust. 3 uchwały, 

c) na terenach 2-U, 7-U, 9-U, 13-U, 16-U zlokalizowane są wskazane do ochrony, obiekty ujęte w gminnej 
ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu. Obowiązują przepisy jak w § 7 ust 4 uchwały, 

d) na terenach 8-U, 12-U, 14-U zlokalizowane są wskazane do ochrony obiekty o walorach historyczno-
kulturowych, oznaczone na rysunku planu. Obowiązują przepisy jak w § 7 ust. 5 uchwały, 

e) tereny 12-U, 15-U, część 6-U leżą w strefie ochrony archeologicznej. Dla terenów tych obowiązują 
przepisy w § 7 ust. 6 uchwały, 

f) na terenie 10-U ustala się na min. 30 % rzutu budynku taras na ostatniej kondygnacji, 

g) w przypadku lokalizacji budynku na terenie 12-U, nowa zabudowa musi nawiązywać wysokością, 
rodzajem dachu i charakterem architektury do budynku istniejącego, zlokalizowanego od strony terenu 
44-KP/ZP. 
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§ 18. 1. Dla terenów 17-MW/U, 18-MW/U, 19-MW/U, 20-MW/U, 21-MW/U, 22-MW/U, 23-MW/U, 24-
MW/U, 25-MW/U, 26-MW/U, 27-MW/U, 28-MW/U, 29-MW/U, 30-MW/U, 31-MW/U, 32-MW/U, 50-
MW/U oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej: 

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej na terenie 50-MW/U możliwa 
w przypadku likwidacji miejsc garażowych i zapewnieniu zastępczych miejsc postojowych na działce, 
bądź w parkingu podziemnym, 

b) dopuszczalne usługi w parterach: handlu, biznesu, gastronomii, edukacji, kultury i sztuki, biurowe, 
sportu, ochrony zdrowia, w tym gabinety lekarskie, drobne rzemiosło typu: szewc, krawiec, fryzjer, 
kosmetyczka, zegarmistrz, kaletnik, piekarz, cukiernik, fotograf, złotnik – jubiler, optyk, 

c) dopuszcza się lokalizację usług biurowych powyżej kondygnacji parteru po zapewnieniu dostępności 
obiektów budowlanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zakaz lokalizacji usług typu kamieniarstwo, zakład blacharski, agencje towarzyskie oraz wszelkich usług 
uciążliwych; 

2) zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) formy zabudowy: wolnostojąca, 

b) linie zabudowy: jak na rysunku planu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) maksymalny procent powierzchni zabudowy: 

- dla terenu 21-MW/U – 50%, 

- dla terenu 24-MW/U, 50-MW/U – 60%, 

- dla pozostałych terenów - jak w stanie istniejącym, 

d) maksymalna intensywność zabudowy: 

- dla terenu 21-MW/U – 1,5, 

- dla terenu 24-MW/U – 1,8, 

- dla terenu 28-MW/U – od 1,6 do 1,8, 

- dla pozostałych terenów, jak w stanie istniejącym, 

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 

- dla terenu 18-MW/U - 15%, przy czym dla działki nr 17/4 ustala się 30%, 

- dla terenu 23-MW/U – 25%, 

- dla terenów 24-MW/U, 25-MW/U, 26-MW/U, 29-MW/U, 30-MW/U – 15%, 

- dla terenu 21-MW/U, 28-MW/U – 20%, 

- dla terenów 31-MW/U, 32-MW/U, 50-MW/U – 30%, 

- dla pozostałych terenów, jak w stanie istniejącym, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 

- dla terenu 21-MW/U – 3, w tym poddasze użytkowe, 

- dla terenu 24-MW/U – 4, w tym poddasze użytkowe, 

- dla terenu 50-MW/U – 3, 

- dla pozostałych terenów, jak w stanie istniejącym, 

g) maksymalna wysokość zabudowy: 

- dla terenu 21-MW/U – 11 m, 

- dla terenu 24-MW/U – 15 m, 
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- dla terenu 28-MW/U – 12,5 m, 

- dla terenu 50-MW/U – 11,5 m, 

- dla pozostałych terenów, jak w stanie istniejącym, 

h) maksymalna wysokość posadzki parteru: 

- dla terenów 21-MW/U, 24-MW/U – 15  cm, 

- dla terenu 28-MW/U – 20  cm, 

- dla terenu 50-MW/U - 0,5 m, 

- dla pozostałych terenów, jak w stanie istniejącym, 

i) parametry i pokrycie dachu: 

- dla terenu 18-MW/U – dachy symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia 35 – 45o, 

- dla terenu 21-MW/U - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 35 – 45o, 

- dla terenów 23-MW/U, 27-MW/U – dachy o kącie nachylenia 35 – 45o, 

- dla terenów 24-MW/U, 28-MW/U - dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35 – 45o, 

- dla terenu 50-MW/U – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 22 – 45o, 

- dla pozostałych terenów, jak w stanie istniejącym, 

- pokrycie dachów jak w § 5 ust. 3 pkt 2), 

j) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: w liniach rozgraniczających terenu 
zgodnie z rysunkiem planu, 

k) szerokość frontu działki: nie ustala się, 

l) zasady scalania i podziału: nie ustala się, 

ł) przekształcenia istniejącej zabudowy: 

- budynek zlokalizowany przy ul. Chopina 20 przeznaczyć do rekompozycji lub wymiany, 

- na terenie 17-MW/U przybudówkę przeznacza się do likwidacji lub za zgodą konserwatora zabytków 
dopuszcza się jej rekompozycję w nawiązaniu do cech architektonicznych budynku nr 6, 

- na terenie 22-MW/U zabudowę gospodarczą przeznaczyć do likwidacji, 

- do czasu wymiany istniejącej zabudowy, dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących 
budynków w linii istniejącej zabudowy bez prawa powiększania kubatury; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) tereny 17-MW/U, 19-MW/U, 20-MW/U, 22-MW/U, 23-MW/U, 28-MW/U oraz część terenów 18-
MW/U, 24-MW/U leżą w strefie bezpośredniej ochrony konserwatorskiej, część 27-MW/U, 29-MW/U 
w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej. Dla terenów tych obowiązują przepisy § 7 ust 1 uchwały, 

b) na terenach 17-MW/U, 18-MW/U, 19-MW/U, 22-MW/U, zlokalizowane są wskazane do ochrony, 
obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu. Dla terenów tych obowiązują 
przepisy § 7 ust 4 uchwały, 

c) tereny 24-MW/U, 26-MW/U, 30-MW/U, 31-MW/U, 32-MW/U oraz część terenów 27-MW/U, 29-
MW/U leżą w strefie ochrony archeologicznej. Dla terenów tych obowiązują przepisy § 7 ust 6 uchwały, 

d) na terenach 18-MW/U, 24-MW/U, 27-MW/U, 28-MW/U, 29-MW/U, 30-MW/U wskazane jest 
lokalizowanie tarasów na ostatnich kondygnacjach. Nie dotyczy budynku na działce nr 17/4, 

e) na terenie 21-MW/U na min. 10% powierzchni rzutu ustala się wprowadzenie tarasów, 

f) na terenach 28-MW/U w parterach budynku zastosować podcienia. 

§ 19. 1. Dla terenu 33-U/MW , oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 
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1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej: 

a) dopuszcza się lokalizację wyłącznie obiektu handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży poniżej 
2000 m2 lub wyłącznie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, 

b) dopuszczalne usługi w obiekcie handlowo-usługowym oraz w parterach zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: handlu, biznesu, gastronomii, edukacji, kultury i sztuki, biurowe, sportu, ochrony 
zdrowia, w tym gabinety lekarskie, drobne rzemiosło typu: szewc, krawiec, fryzjer, kosmetyczka, 
zegarmistrz, kaletnik, piekarz, cukiernik, fotograf, złotnik – jubiler, optyk, 

c) w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym dopuszcza się lokalizację usług biurowych powyżej 
kondygnacji parteru po zapewnieniu dostępności obiektów budowlanych dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zakaz lokalizacji usług typu kamieniarstwo, zakład blacharski, agencje towarzyskie oraz wszelkich usług 
uciążliwych; 

2) zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) formy zabudowy: wolnostojąca, 

b) linie zabudowy: 

- dla obiektu handlowo-usługowego - jak na rysunku planu, 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, ustala się maksymalną 
nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających terenów 013-KX, 07-
KDX, 09-KDX oraz obowiązującą linię zabudowy wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem 02-KDZ, 

c) maksymalny procent powierzchni zabudowy: 

- dla obiektu handlowo-usługowego 80%, 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze – 65%, 

d) maksymalna intensywność zabudowy: 

- dla obiektu handlowo-usługowego – 2,2, 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze – 1,8, 

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 

- dla obiektu handlowo-usługowego – 10%, 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze – 25%, 

f) minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3, 

h) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m, 

i) maksymalna wysokość posadzki parteru: 0,5 m, 

j) parametry i pokrycie dachu: dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-450. Dopuszcza się dachy 
płaskie. Pokrycie dachów jak w § 5 ust. 3 pkt 2), 

k) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: min. 1000 m2. Dopuszcza się 
wydzielenie działki o minimalnej powierzchni 155m2 na potrzeby oznaczonego na rysunku planu 
wskazanego do ochrony obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Dopuszcza się wydzielenie 
działki w liniach rozgraniczających terenu, zgodnie z rysunkiem planu, 

l) szerokość frontu działki: nie ustala się, 

m) zasady scalania i podziału: nie ustala się, 

ł)  przekształcenia istniejącej zabudowy: dopuszcza się rekompozycję, likwidację lub wymianę 
istniejącej zabudowy. Dopuszcza się wymianę substancji oznaczonego na rysunku planu, wskazanego 
do ochrony obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków,pod warunkiem odtworzenia jego 
pierwotnej formy; 
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3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) na terenie zlokalizowany jest wskazany do ochrony, obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczony na rysunku planu. Dla terenu tego obowiązują przepisy § 7 ust. 4 uchwały. Należy zapewnić 
dojście do budynku od strony południowej, 

b) część terenu leży w strefie bezpośredniej ochrony konserwatorskiej oraz część w strefie pośredniej 
ochrony konserwatorskiej. Dla terenu tego obowiązują przepisy § 7 ust. 1 uchwały, 

c) architektura obiektu handlowo-usługowego powinna odznaczać się szczególnymi walorami 
plastycznymi. Elewację budynku wykonać w odcieniach beżu, szarości lub bieli, z wykorzystaniem 
wysokiej jakości materiałów wykończeniowych, takich jak: piaskowiec, klinkier, granit, panele 
aluminiowe, płyty kompozytowe, szkło, przy czym ustala się zastosowanie wyłącznie dwóch rodzajów 
materiałów wykończeniowych, 

d) w miejscu oznaczonym na rysunku planu, ustala się obowiązek zagospodarowania terenu w zieleń, 
nawierzchnię z kamiennej kostki brukowej, obiekty małej architektury, meble miejskie, 

e) koncepcję architektoniczno-urbanistyczną obiektu handlowo-usługowego należy skonsultować 
z Referatem Planowania Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. 

§ 20. 1. Dla terenu 34-MW/U/E , oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i elektroenergetyki: 

a) dopuszczalne usługi w parterach: handlu, biznesu, gastronomii, edukacji, kultury i sztuki, biurowe, 
sportu, ochrony zdrowia, w tym gabinety lekarskie, drobne rzemiosło typu: szewc, krawiec, fryzjer, 
kosmetyczka, zegarmistrz, kaletnik, piekarz, cukiernik, fotograf, złotnik – jubiler, optyk, 

b) dopuszcza się lokalizację usług biurowych powyżej kondygnacji parteru po zapewnieniu dostępności 
obiektów budowlanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) zakaz lokalizacji usług typu kamieniarstwo, zakład blacharski, agencje towarzyskie oraz wszelkich usług 
uciążliwych; 

2) zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) formy zabudowy: wolnostojąca, 

b) linie zabudowy: jak na rysunku planu, 

c) maksymalny procent powierzchni zabudowy: 80%, 

d) maksymalna intensywność zabudowy: 2,0, 

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3, 

g) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m, 

h) maksymalna wysokość posadzki parteru: 0,5 m, 

i) parametry i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 35-450. Dopuszcza 
się dachy mansardowe. Pokrycie dachów jak w § 5 ust. 3 pkt 2), 

j) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: w liniach rozgraniczających terenu 
zgodnie z rysunkiem planu, 

k) szerokość frontu działki: nie ustala się, 

l) zasady scalania i podziału: zakaz podziałów, 

ł) przekształcenia istniejącej zabudowy: dopuszcza się rewaloryzację lub wymianę istniejącego 
budynku elektroenergetyki; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
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a) teren leży w strefie bezpośredniej ochrony konserwatorskiej. Dla terenu tego obowiązują przepisy § 
7 ust. 1 uchwały, 

b) teren znajduje się w zasięgu potencjalnego hałasu od ulicy głównej przyspieszonej KDGP (koszty 
związane z budową urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami wynikającymi 
z sąsiedztwa drogi ponosi inwestor i jego następcy prawni), 

c) dopuszcza się wydzielenie parkingów podziemnych, 

d) dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej z zaleceniem jej wbudowania 
w projektowany budynek w porozumieniu z gestorem sieci elektroenergetycznej. 

§ 21. 1. Dla terenu 35-MW/U , oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Dopuszcza się 
lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) dopuszczalne usługi w parterach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej: handlu, biznesu, 
gastronomii, edukacji, kultury i sztuki, biurowe, sportu, ochrony zdrowia, w tym gabinety lekarskie, 
drobne rzemiosło typu: szewc, krawiec, fryzjer, kosmetyczka, zegarmistrz, kaletnik, piekarz, cukiernik, 
fotograf, złotnik – jubiler, optyk, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej dopuszcza się lokalizację usług biurowych 
powyżej kondygnacji parteru po zapewnieniu dostępności obiektów budowlanych dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) zakaz lokalizacji usług typu kamieniarstwo, zakład blacharski, agencje towarzyskie oraz wszelkich usług 
uciążliwych; 

2) zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) formy zabudowy: 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej: wolnostojąca, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: nie określa się, 

b) linie zabudowy: jak na rysunku planu, 

c) maksymalny procent powierzchni zabudowy: 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej: 50%, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 30%, 

d) maksymalna intensywność zabudowy: 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej: 0,8, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 0,6, 

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 25%, 

f) minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej: 2, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej: 3, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2, 

h) maksymalna wysokość zabudowy: 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej: 11 m, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 9 m, 

i) maksymalna wysokość posadzki parteru: 0,5 m, 
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j) parametry i pokrycie dachu: dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 22-450, skierowane 
główną kalenicą budynku równolegle do frontu działki. Pokrycie dachów jak w § 5 ust. 3 pkt 2), 

k) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: w liniach rozgraniczających terenu 
zgodnie z rysunkiem planu, 

l) szerokość frontu działki: nie ustala się, 

m) zasady scalania i podziału: nie ustala się, 

ł)  przekształcenia istniejącej zabudowy: do czasu wymiany istniejącej zabudowy, dopuszcza się 
modernizację i przebudowę istniejących budynków w linii istniejącej zabudowy bez prawa 
powiększania kubatury; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) teren leży w strefie ochrony archeologicznej.  Dla terenów tych obowiązują przepisy § 7 ust. 6 uchwały, 

b) dopuszcza się lokalizację garaży podziemnych. 

§ 22. 1. Dla terenów 36-ZP, 37-ZP, 38-ZP, 39-ZP, 40-ZP, 41-ZP, 42-ZP , oznaczonych na rysunku planu, 
obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej (parki, skwery); 

2) zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) teren zagospodarować w formie zieleni urządzonej z dużym udziałem zieleni niskiej (trawniki, krzewy) 
i wysokiej (szpalery drzew), 

b) lokalizować oświetlenie nawiązujące do formy i stylu zabudowy w sąsiedztwie, 

c) nawierzchnia: kamienna kostka brukowa, 

d) wprowadzać obiekty małej architektury w sposób nieutrudniający korzystanie z przestrzeni, 
zapewnianiającej miejsca do integracji społecznej, tj. ławki, siedziska wkomponowane w murki, schody, 
itp., 

e) nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, z zastrzeżeniem lit. f, 

f) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) tereny 36-ZP, 37-ZP leżą w strefie bezpośredniej ochrony konserwatorskiej, teren 38-ZP oraz część 
terenu 39-ZP  leży w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej. Dla terenów tych obowiązują przepisy 
§ 7 ust. 1 uchwały, 

b) na terenie 37-ZP zlokalizowany jest wskazany do ochrony, obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczony na rysunku planu. Obowiązują przepisy jak w § 7 ust. 4 uchwały, 

c) tereny 40-ZP, 41-ZP, 42-ZP leżą w strefie ochrony archeologicznej. Dla terenów tych obowiązują 
przepisy § 7 ust. 6 uchwały, 

d) ustala się zakaz zabudowy budynkami. 

§ 23. 1. Dla terenów 43-KP/ZP, 44-KP/ZP, 45-KP/ZP/ZZ, 46-KP/ZP/ZZ , oznaczonych na rysunku 
planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: KP/ZP - tereny parkingów publicznych i zieleni urządzonej; KP/ZP/ZZ - tereny 
parkingów publicznych i zieleni urządzonej oraz obszar szczególnego zagrożenia powodzią; 

2) zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) min. 30 % powierzchni terenu zagospodarować w formie zieleni urządzonej z dużym udziałem zieleni 
niskiej (trawniki, krzewy) i wysokiej (szpalery drzew), 
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b) pasy zieleni szerokości min. 5 m sytuować obligatoryjnie wzdłuż ciągów pieszych, 

c) oświetlenie przyuliczne nawiązujące do formy i stylu zabudowy w sąsiedztwie, 

d) nawierzchnia: kostka typu polbruk, kamienna kostka brukowa, 

e) nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, z zastrzeżeniem lit. f, 

f) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) teren 43-KP/ZP leży w strefie bezpośredniej ochrony konserwatorskiej. Dla terenu tego obowiązują 
przepisy §7 ust 1 niniejszej uchwały, 

b) część terenu 45-KP/ZP/ZZ w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej. Dla terenu tego obowiązują 
przepisy §7 ust 2 niniejszej uchwały, 

c) teren 44-KP/ZP oraz część terenu 46-KP/ZP/ZZ leżą w strefie ochrony archeologicznej. Dla terenu tego 
obowiązują przepisy §7 ust 6 niniejszej uchwały, 

d) na terenie 44-KP/ZP zapewnić miejsca postojowe dla obsługi terenu 12-U i centrum, 

e) ustala się zachowanie wartościowego drzewostanu oznaczonego na rysunku planu, 

f) ustala się zakaz zabudowy budynkami, 

g) dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują przepisy odrębne. 

§ 24. 1. Dla terenów 47-KP, 48-KP, 49-KP , oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące 
ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: tereny parkingów publicznych; 

2) zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) stosować nasadzenia z udziałem zieleni niskiej (trawniki, krzewy) i wysokiej (szpalery drzew), 

b) zachować nasadzenia drzew jak na rysunku planu, 

c) oświetlenie przyuliczne nawiązujące do formy i stylu zabudowy w sąsiedztwie, 

d) zapewnić miejsca postojowe dla obsługi centrum, 

e) nawierzchnia: kostka typu polbruk, kamienna kostka brukowa, 

f) nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, z zastrzeżeniem lit. g, 

g) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) tereny 48-KP, 49-KP leżą w strefie bezpośredniej ochrony konserwatorskiej.  Dla terenów tych 
obowiązują przepisy § 7 ust. 1 uchwały, 

b) część terenu 47-KP leży w strefie ochrony archeologicznej. Dla terenu tego obowiązują przepisy § 7 ust. 
6 uchwały, 

c) ustala się zakaz zabudowy budynkami. 

§ 25. 1. Dla terenów 51-E, 52-E , oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: elektroenergetyka; 

2) zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) formy zabudowy: wolnostojąca, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 
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c) maksymalny procent powierzchni zabudowy: nie ustala się, 

d) maksymalna intensywność zabudowy: nie ustala się, 

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się, 

f) minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1, 

h) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m, 

i) maksymalna wysokość posadzki parteru: nie ustala się, 

j) parametry i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 30-450; pokrycie dachówką 
ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, brązowym, grafitowym, 

k) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: w liniach rozgraniczających terenu, 
jak na rysunku planu, 

l) szerokość frontu działki: jak na rysunku planu, 

m) zasady scalania i podziału: zakaz podziału na działki budowlane, 

n) przekształcenia istniejącej zabudowy: dopuszcza się rekompozycję lub wymianę istniejącej zabudowy; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: tereny leżą w strefie ochrony archeologicznej. Dla terenów tych obowiązują przepisy § 7 ust. 
6 uchwały. 

§ 26. 1. Dla terenu 01-KDGP , oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych głównych przyspieszonych; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających terenu: jak na rysunku planu, 

b) wyposażenie: 

- oświetlenie przyuliczne nawiązujące do formy i stylu zabudowy w sąsiedztwie, 

- obustronny chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni wysokiej lub niskiej, 

- dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych nawiązujących do formy i stylu zabudowy 
w sąsiedztwie, 

- dopuszcza się wydzielenie ścieżek rowerowych, 

c) nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane, z zastrzeżeniem lit.d, 

d) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) teren leży w strefie bezpośredniej ochrony konserwatorskiej. Ustala się zachowanie istniejącego 
przebiegu ulicy Grunwaldzkiej, stanowiącej wschodni odcinek dawnej owalnicy, będącej 
reprezentacyjnym traktem komunikacyjnym Pruszcza Gdańskiego, 

b) zakaz lokalizacji reklam i nośników reklamowych. 

§ 27. 1. Dla terenu 02-KDZ , oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych zbiorczych; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających terenu: jak na rysunku planu, 

b) wyposażenie: 
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- oświetlenie przyuliczne nawiązujące do formy i stylu zabudowy w sąsiedztwie, 

- obustronny chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni wysokiej lub niskiej, 

- dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych nawiązujących do formy i stylu zabudowy 
w sąsiedztwie, 

- dopuszcza się wydzielenie ścieżek rowerowych, 

- dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych, 

c) nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane, z zastrzeżeniem lit. d, 

d) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) część terenu, jak na rysunku planu, zlokalizowana jest w strefie bezpośredniej ochrony konserwatorskiej. 
Ustala się zachowanie istniejącego przebiegu ulicy Chopina, stanowiącej dawną drogę prowadzącą do 
pruszczańskiego przysiółka, rozbudowaną przez lokalizację cukrowni. 

§ 28. 1. Dla terenów 03-KDL, 04-KDL , oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące 
ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych lokalnych; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających terenu: jak na rysunku planu, 

b) wyposażenie: 

- oświetlenie przyuliczne nawiązujące do formy i stylu zabudowy w sąsiedztwie, 

- obustronny chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni wysokiej lub niskiej, 

- dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych nawiązujących do formy i stylu zabudowy 
w sąsiedztwie, 

- dopuszcza się wydzielenie ścieżek rowerowych, 

- dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych, 

c) nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, z zastrzeżeniem lit. d, 

d) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) część terenu 04-KDL zlokalizowana jest w strefie bezpośredniej i pośredniej ochrony konserwatorskiej, 
jak na rysunku planu,. Ustala się zachowanie istniejącego przebiegu ulicy, 

b) teren 03-KDL oraz część terenu 04-KDL leżą w strefie ochrony archeologicznej, jak na rysunku planu.  
Dla terenów tych obowiązują przepisy § 7 ust. 6 uchwały. 

§ 29. 1. Dla terenów 05-KDD, 06-KDD oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych dojazdowych; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających terenu: jak na rysunku planu, 

b) wyposażenie: 

- oświetlenie przyuliczne nawiązujące do formy i stylu zabudowy w sąsiedztwie, 

- chodnik z towarzyszącą zielenią wysoką lub niską, 
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- dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych nawiązujących do formy i stylu zabudowy 
w sąsiedztwie, 

- dopuszcza się wydzielenie ścieżek rowerowych, 

- dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych, 

c) nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, z zastrzeżeniem lit. d, 

d) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) teren 05-KDD, jak na rysunku planu, zlokalizowany jest w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej. 
Ustala się zachowanie istniejącego przebiegu ulicy, 

b) teren 06-KDD, jak na rysunku planu, zlokalizowany jest w strefie ochrony archeologicznej. Dla terenów 
tych obowiązują przepisy § 7 ust. 6 uchwały. 

§ 30. 1. Dla terenów 07-KDX, 08-KDX, 09-KDX, 010-KDX, 011-KDX, 012-KDX , oznaczonych na 
rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających terenu: jak na rysunku planu, 

b) wyposażenie: 

- oświetlenie przyuliczne nawiązujące do formy i stylu zabudowy w sąsiedztwie, 

- towarzysząca zieleń wysoka lub niska, 

- dopuszcza się wydzielenie ścieżek rowerowych, 

c) nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, z zastrzeżeniem lit. d, 

d) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) tereny 07-KDX, 08-KDX, część 09-KDX, 010-KDX, 011-KDX, jak na rysunku planu, zlokalizowane są 
w strefie bezpośredniej ochrony konserwatorskiej. Część terenu 09-KDX, jak na rysunku planu, 
zlokalizowana jest w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej. Ustala się zachowanie istniejącego 
przebiegu ulicy, 

b) teren 012-KDX zlokalizowany jest w strefie ochrony archeologicznej. Dla terenu tego obowiązują 
przepisy § 7 ust. 6 uchwały, 

c) ustala się zakaz zjazdu z drogi 01-KDGP na tereny 07-KDX, 08-KDX, 09-KDX. 

§ 31. 1. Dla terenów 013-KX, 014-KX, 015-KX, 016-KX, 017-KX, 019-KX, 020-KX/ZZ oznaczonych na 
rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: KX - tereny publicznych ciągów pieszych; KX/ZZ - tereny publicznych ciągów 
pieszych oraz obszar szczególnego zagrożenia powodzią; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających terenu: jak na rysunku planu, 

b) wyposażenie: 

- oświetlenie przyuliczne nawiązujące do formy i stylu zabudowy w sąsiedztwie, 

- uzupełniająca zieleń wysoka i niska, 
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- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, 

- dopuszcza się wydzielenie ścieżek rowerowych, 

c) nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, z zastrzeżeniem lit. d, 

d) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) tereny 013-KX, 014-KX, część 015-KX, 019-KX, jak na rysunku planu, zlokalizowane są w strefie 
bezpośredniej ochrony konserwatorskiej. Część terenu 017-KX, jak na rysunku planu, zlokalizowana jest 
w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej. Ustala się zachowanie zgodnego z rysunkiem planu 
przebiegu ulic, 

b) część terenu 017-KX, jak na rysunku planu, zlokalizowana jest w strefie ochrony archeologicznej.  Dla 
terenu tego obowiązują przepisy § 7 ust. 6 uchwały, 

c) dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (020-KX/ZZ) obowiązują przepisy odrębne. 

§ 32. 1. Dla terenu 018-KDW oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających terenu: jak na rysunku planu, 

b) wyposażenie: 

- oświetlenie przyuliczne nawiązujące do formy i stylu zabudowy w sąsiedztwie, 

- towarzysząca zieleń wysoka lub niska, 

- dopuszcza się wydzielenie ścieżek rowerowych, 

c) nie dopuszcza się podziału ww. terenów na działki budowlane, z zastrzeżeniem lit. d, 

d) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej 
sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) teren 018-KDW zlokalizowany jest w strefie ochrony archeologicznej. Dla terenu tego obowiązują 
przepisy § 7 ust. 6 uchwały. 

Rozdział IV 

Ustalenia końcowe: 

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego. 

§ 34. Traci moc uchwała Nr XLVI/485/2006 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański – 
Centrum, w granicach określonych na rysunku planu. 

§ 35. Zobowiązuje się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do: 

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem; 

2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruszczu 
Gdańskim; 

3) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Pruszczu Gdańskim; 
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4) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie 
z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na 
zasadach określonych w obowiązujących przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 36. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 35, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Stefan Skonieczny
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/226/2012

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 26 września 2012 r.

Rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/226/2012 

Rady Miasta Pruszcz Gdański 

z dnia 26 września 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Centrum”. 

Stwierdza się, że w ustalonym ustawowo okresie w ramach procedury sporządzania  planu, do projektu 
planu nie wpłynęły żadne uwagi. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/226/2012 

Rady Miasta Pruszcz Gdański 

z dnia 26 września 2012 r. 

Sposoby realizacji  zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Zagospodarowanie infrastrukturalne jest czynnikiem różnicującym w sposób istotny warunki 
i możliwości lokalizacyjne działek położonych na przedmiotowym obszarze. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że urządzenia infrastrukturalne stają się wraz z postępem 
technicznym coraz bardziej skomplikowane i kosztowe co wpływa w sposób istotny na koszty 
świadczonych usług. 

Wychodząc naprzeciw inwestorom Gmina Miejska Pruszcz Gdański stara się tam gdzie to jest niezbędne 

wyposażyć teren w kompletną infrastrukturę techniczną. 

Zasady realizacji inwestycji. 

1. Bieżące koordynowanie realizacji programów modernizacji i rozbudowy sieci drogowej. 

2. Bieżące koordynowanie realizacji programów modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej. 

3. Stosowanie zasady realizacji przedsięwzięć kompleksowych, łączących wykonawstwo robót drogowych 
oraz urządzeń technicznych związanych z drogą z innymi branżami infrastruktury technicznej, co pozwala 
uzyskać oszczędności na części wspólnej robót oraz rozwiązać problem kolizji technicznych. 

4. Inwestycje będą realizowane: 

- z budżetu gminy, 

- przy współfinansowaniu ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

- przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych UE, 

- w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, 

- z innych źródeł. 

I. Zadania własne gminy 

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków 
z budżetu gminy zalicza się: 

- budowę dróg gminnych, ciągów pieszo-jezdnych, pieszych wraz z ich oświetleniem, 

- budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych, 

- budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami, 

- budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami. 
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