
UCHWAŁA NR XXXI/638/12
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża 
rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego w mieście Gdańsku 

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j.Dz. U. z 2012, poz. 647), Art. 4 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2010r Nr 130 poz.871) art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 
1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 
poz 142, Nr 28 poz 146, Nr 106 poz 675, Nr 40 poz230, z 2011r. Nr 117 poz 679, Nr134 poz.777, Nr21 poz 
113,Nr 217 poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012r .poz 567). 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz 
osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 0835) 
o powierzchni 3,18 ha zwany dalej „planem”, obejmujący obszar ograniczony: 

- od strony północnej aleją Wojska Polskiego, 

- od strony południowej ulicą K. Szymanowskiego oraz granicą terenów dawnych koszar wojskowych, 

- od zachodu ulicą M. Karłowicza, 

- od wschodu aleją Grunwaldzką. 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 

1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci 
i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń; 

2) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - mieszkanie: 

a) właściciela podmiotu gospodarczego, 

b) stróża lub 

c) technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego 
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na działce wspólnej z obiektem, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Dopuszcza się 
najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym 
z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie 
może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności 
gospodarczej; 

3) typ zabudowy – zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie budynku na działce, gabaryty 
budynku, rodzaj dachu; 

4) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub podpór 
najniższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie mapowym 
rysunku planu) do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku albo 
attyki. Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych, rekreacyjno-
sportowych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, 
klimatyzatory, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, kotłownie), które postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości od zabudowy nie 
mniejszych niż dwie i nie większych niż trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie zabudowy swoją 
masą. Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla poszczególnych części budynków; 

5) bryła budynku - zespół następujących cech budynku: 

a) typ zabudowy, 

b) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, 
naczółkowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor i materiał pokrycia, 

c) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnicowanie wysokości budynku, cokół, ryzality, wnęki, 
wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony; 

6) dach stromy – dach, który spełnia równocześnie następujące warunki: 

a) połacie dachowe są nachylone do poziomu pod kątem większym niż 30o, a w przypadku górnej połaci 
dachu mansardowego – pod kątem większym niż 10o, 

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

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

7) struktura przestrzenna zespołu zabudowy - zespół następujących cech: układ dróg i ulic, placów, zieleni, 
systemu wód otwartych, osie kompozycyjne, dominanty przestrzenne, typ zabudowy, historyczne granice 
i podziały; 

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

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

10) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 
przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na 
jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są 
zagospodarowaniem tymczasowym; 

11) powierzchnia biologicznie czynna – teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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12) miejsce postojowe dla rowerów – miejsce umożliwiające pozostawienie roweru, w którym możliwe jest 
przymocowanie przynajmniej ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem lub 
budynkiem. Miejsca postojowe dla rowerów powinny być usytuowane możliwie jak najbliżej wejścia do 
budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60% miejsc postojowych lokalizuje się w miejscu 
zadaszonym (mogą być w budynku mieszkalnym) dostępnym dla ogółu mieszkańców budynku lub klatki 
mieszkaniowej bezpośrednio z poziomu terenu lub za pomocą pochylni oraz minimum 20% miejsc 
lokalizuje się na zewnątrz budynku, nie dalej niż 25 m od wejścia. Zaleca się: 

a) wyposażenie miejsc przeznaczonych na długi postój (powyżej 3 godzin) w osłonę przed deszczem lub 
sytuowanie ich wewnątrz budynku, 

b) sytuowanie miejsc postojowych zewnętrznych w miejscu dobrze widocznym, łatwo dostępnym, nie 
utrudniającym ruchu pieszego, najlepiej strzeżonym, monitorowanym lub zamykanym. 

§ 3. 

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie. 

1. M23 tereny zabudowy mieszkaniowej - wszystkie formy. 

2. U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne: 

1) z wyłączeniem: 

a) rzemiosła produkcyjnego, 

b) stacji paliw, 

c) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, 

d) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów; 

2) dopuszcza się: 

a) parkingi i garaże dla samochodów osobowych, 

b) salony samochodowe (z serwisem), 

c) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej, 

d) budynki zamieszkania zbiorowego, 

e) mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

3. M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające, ustalone w karcie terenu, tereny 
mieszkaniowe M23 i usługowe U33. W planie można ustalić proporcję miedzy funkcją mieszkaniową 
a usługową. 

4. ZP tereny zieleni urządzonej , takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, 
zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje. 

5. KD81 tereny ulic lokalnych. 

6. KS tereny obsługi transportu drogowego , np.: parkingi, garaże, stacje obsługi samochodów, stacje 
paliw, centra logistyczne, autoporty. Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza się obiekty stanowiące 
tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty 
przystankowe, nośniki reklamowe, a także obiekty zaplecza techniczno-socjalnego końcowych przystanków 
komunikacji miejskiej, w tym również na lokalizacjach tymczasowych. 

§ 4. 1. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają 
oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Ustalone w planie parametry: wielkość powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna oraz intensywność zabudowy nie dotyczą działek budowlanych wydzielanych wyłącznie dla urządzeń 
sieciowych infrastruktury technicznej. 

§ 5. 1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na liczbę miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych i rowerów: 
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Wskaźniki obliczania miejsc 
postojowych 
dla samochodów 
osobowych 

dla rowerów 

strefa C obszary 
zabudowy miejskiej 

Lp
. 

Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

strefa 
nieograniczonego 
parkowania 

obszar całego 
miasta 

1 2 3 4 5 
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie Min. 2 0 
2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie Min. 1,2 Min. 0,8 
3. Domy studenckie, internaty 10 pokoi Min. 0,9 Min. 10 
4. Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokój Min. 0,4 Min. 0,2 
5. Schroniska młodzieżowe 10 łóżek Min. 0,9 Min. 3 
6. Hotele 1 pokój Min. 0,6 Min. 0,1 

7. Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty świadczące usługi 
hotelarskie 1 pokój Min. 1 Min. 0,1 

8. Motele 1 pokój Min. 1 Min. 0,1 
9. Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych, 

domy opieki 
10 łóżek Min. 0,9 Min. 0,5 

10. Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2 1000 m2 pow. 
sprzedaży 

Min. 32 Min. 20 

11. Targowiska 1000 m2 pow. 
handlowej 

Min. 50 Min. 10 

12. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc 
konsumpcyjnych 

Min. 15 Min. 6 

13. Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty do 200 m2 pow. 
użytkowej 

100 m2 pow. użytkowej Min. 5 Min. 1 

14. Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty powyżej 200 m2 
pow. użytkowej 

100 m2 pow. użytkowej Min. 3 Min. 1 

15. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie – 
obiekty małedo 200 m2 pow. użytkowej 

100 m2 pow. użytkowej Min. 5 Min. 1 

11. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie – 
obiekty duże powyżej 200 m2 pow. użytkowej 

100 m2 pow. użytkowej Min. 2,5 Min. 1 

17. Kościoły, kaplice 1000 m2 pow. 
użytkowej 

Min. 12 Min. 3 

18. Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. użytkowej Min. 3 Min. 2 
19. Kina 100 miejsc siedzących Min. 5 Min. 4 
20. Teatry, filharmonie 100 miejsc siedzących Min. 15 Min. 2 
21. Muzea małe do 1000 m2 powierzchni wystawienniczej 1000 m2 pow. 

wystawienniczej 
Min. 16 + 0,3 m.p. dla 
autokaru Min. 10 

22. Szkoły podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie do 
nauki Min. 0,5 

Min. 3 szkoły 
podstawowe, 
Min.5 
gimnazja 

23. Szkoły średnie 1 pomieszczenie do 
nauki 

Min. 1,0 Min. 6 

24. Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne 10 studentów lub 
1 pomieszczenie do 
nauki 

Min. 1,5 lub Min. 4 Min. 4 
lub 
Min. 6 

25. Przedszkola, świetlice 1 oddział Min. 3 Min. 3 
26. Szpitale, kliniki 1 łóżko Min. 1 Min. 0,1 
27. Rzemiosło usługowe 100 m2 pow. użytkowej Min. 2 Min. 1 
28. Myjnia samochodowa 1 stanowisko do mycia Min. 2 0 
29. Małe obiekty sportu i rekreacji 100 m2 pow. użytkowej Min. 4 Min. 2 
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30. Kryte pływalnie 100 m2 lustra wody Min. 5 Min. 4 
31. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort Min. 2 Min. 1 
32. Tereny urządzonych parków miejskich, ponadlokalnych 1 ha Min. 6 Min. 1 

§ 6. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na pięć terenów oznaczonych numerami trzycyfrowymi 
od 001 do 005 . 

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

§ 7. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WRZESZCZ OSIEDLE STRZYŻA REJON PLACU MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU: 0835 

1. NUMER: 001. 

2. POWIERZCHNIA: 0,43 ha. 

3. PRZEZNACZENIE: 

M/U31 - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE: 

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2; 

2) salony samochodowe z serwisem; 

3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej; 

4) szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży z zastrzeżeniem ust.11 pkt 2. 

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: 

1) zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych niż określone w ust. 7; 

2) parametry zabudowy i zagospodarowania terenu na działkach wydzielonych po obrysie budynków. 

6.  ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 10 pkt 2 lit. a-c oraz w ust. 11; 

2) zakaz lokalizacji budowli i urządzeń mających negatywny wpływ na krajobraz kulturowy zespołu, 
o którym mowa w ust. 10 pkt 1 oraz na obiekty chronione, o których mowa w ust. 10 pkt 3; 

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących oraz reklam na budynkach i ogrodzeniach za 
wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5 m2, związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej 
prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) dopuszcza się na budynkach lokalizację szyldów o powierzchni powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną 
działalnością, będących integralną częścią projektu elewacji; 

5) ogrodzenia dopuszczalne wyłącznie ażurowe, z wyłączeniem przęseł z prefabrykatów betonowych, 
z zastrzeżeniem ust.10 pkt.3 lit.b. 

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne - jak na rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją : 
minimalna - nie ustala się, maksymalna - 40%; 
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3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna - 0, maksymalna - 2,5 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4; 

5) wysokość zabudowy: minimalna - nie ustala się, maksymalna - 20m; 

6) gabaryty inne : dowolne 

7) formy zabudowy: dowolne, z zastrzeżeniem ust.10 pkt.2 lit.a; 

8) kształt dachu: dowolny, z zastrzeżeniem ust.10 pkt.3 lit.a. 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: dowolne. 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 

1) dostępność drogowa: od ulicy K. Szymanowskiego (005-KD81); 

2) parkingi: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją zgodnie z § 5 uchwały; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej zespołu zabudowy Strzyży 
Górnej; 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: 

a) zachowanie granic historycznego podziału na działki, oznaczonego na rysunku planu, 

b) należy stosować tradycyjne materiały elewacyjne i pokrycia dachu np.: cegła, tynk, drewno, kamień, 

c) zakaz lokalizacji instalacji i urządzeń technicznych wyposażenia budynków na elewacjach od strony 
ulicy, 

d) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 6 pkt 2,3,4,5 oraz ust. 7 pkt 1 i 5; 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: 

a) budynek przy ulicy K. Szymanowskiego 6 – jak na rysunku planu - ochronie podlegają historyczne: bryła 
budynku, jego detal architektoniczny, rodzaj materiału elewacyjnego i pokrycia dachu oraz historyczna 
forma stolarki, 

b) ogrodzenie posesji przy ulicy K. Szymanowskiego 6 – jak na rysunku planu - ochronie podlega forma 
i rodzaj materiału ogrodzenia. 

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 
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1) w budynkach mieszkalnych od strony ulicy K. Szymanowskiego zastosowanie elewacji o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej; 

2) możliwość lokalizacji szpitali, domów opieki społecznej lub budynków związanych ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w przypadku dotrzymania wymaganych dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku z uwzględnieniem stanu zabudowy istniejącej w chwili wystąpienia z wnioskiem 
o pozwolenie na budowę oraz uciążliwości ulicy Szymanowskiego i al. Grunwaldzkiej z uwzględnieniem 
ich rozbudowy; 

3) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowanie zabezpieczeń akustycznych 
doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi normami; 

4) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 
5 miejsc postojowych; 

5) w przypadku wycinki drzew należy posadzić 5 nowych nasadzeń za jedno wycięte drzewo. 

12.  ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania. 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI. 

Teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

1) planowane działania: 

a) adaptacja istniejącego obiektu o wartościach kulturowych na cele mieszkaniowo – usługowe, 

b) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 

c) zagospodarowanie terenu w nawiązaniu do historycznej struktury przestrzennej zespołu zabudowy; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) zachowanie i wyeksponowanie wartości kulturowych istniejącej zabudowy, 

b) wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi; 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 7,9 i ust.10 pkt 2 oraz w ust. 10 pkt 
3. 

15. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy. 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: 

1) na terenie występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od ulicy K. Szymanowskiego i 

alei Grunwaldzkiej; 

2) teren położony w strefie śródmiejskiej w rozumieniu przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku oraz przepisów wynikających z prawa budowlanego; 

3) teren w zlewni Potoku Strzyża; należy zachować natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające 
współczynnikowi spływu w stanie istniejącym zainwestowania terenu, maksymalnie w wielkości 0,55; 

4) dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni 
całkowitej zabudowy przeznaczonej pod parkingi w kondygnacjach częściowo lub całkowicie zagłębionych 
w gruncie (w budynkach o innym niż parking przeznaczeniu podstawowym) w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją. 
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18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH: zaleca sie ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej. 

§ 8. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WRZESZCZ OSIEDLE STRZYŻA REJON PLACU MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MIEŚCIE 
GDAŃSKU NR EW. PLANU: 0835 

1. NUMER: 002. 

2. POWIERZCHNIA: 0,90 ha. 

3. PRZEZNACZENIE: 

ZP - teren zieleni urządzonej - plac marsz. J.Piłsudskiego. 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE : 

wszystkie z zakresu ZP poza: 

a) budynkami obsługującymi użytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, 
zlokalizowanymi w wyznaczonych liniach zabudowy, 

b) budynkami obsługującymi użytkowników nie wymagającymi pozwolenia na budowę. 

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się. 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 10 pkt 2 lit. a; 

2) zakaz lokalizacji budowli i urządzeń mających negatywny wpływ na krajobraz kulturowy zespołu o którym 
mowa w ust. 10 pkt 1; 

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących oraz reklam na budynkach i ogrodzeniach za 
wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5 m2, związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej 
prowadzenia z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) dopuszcza się na budynkach lokalizację szyldów o powierzchni powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną 
działalnością, będących integralną częścią projektu elewacji. 

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

1) linie zabudowy: 

a) maksymalne nieprzekraczalne - jak na rysunku planu, 

b) obowiązujące - jak na rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do terenu wyznaczonego maksymalnymi nieprzekraczalnymi 
oraz obowiązującymi liniami zabudowy: minimalna - nie ustala się, maksymalna - 80%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 

a) 0% dla terenu wyznaczonego maksymalnymi nieprzekraczalnymi oraz obowiązującymi liniami 
zabudowy, 

b) 60% dla całego terenu; 

4) intensywność zabudowy do terenu wyznaczonego maksymalnymi nieprzekraczalnymi oraz 
obowiązującymi liniami zabudowy:minimalna - 0, maksymalna - 1,6; 

5) wysokość zabudowy: minimalna - nie ustala się, maksymalna - 6m; 
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6) gabaryty inne : dowolne 

7) formy zabudowy: budynek parterowy w charakterze pawilonu ogrodowego, o lekkiej konstrukcji i dużych 
płaszczyznach przeszklonych; 

8) kształt dachu: dowolny z wykluczeniem dachu stromego, którego połacie dachowe są nachylone do 
poziomu pod kątem większym niż 30o. 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: dowolne. 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 

1) dostępność drogowa: od alei Wojska Polskiego (poza granicami planu); 

2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji zgodnie z §5 Uchwały; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzanie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 

8) zaopatrzenie w ciepło, z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej zespołu zabudowy Strzyży 
Górnej; 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: 

a) zakaz lokalizacji instalacji i urządzeń technicznych wyposażenia budynków na elewacjach od strony 
ulicy, 

b) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 6 pkt 2-4; 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: nie dotyczy. 

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY :stosuje się zasady ogólne. 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH : 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 3 i 4; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2 i ust.10 pkt. 2 lit. a; 

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana dowolnie. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU :zakaz 
tymczasowego zagospodarowania. 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI. 

Teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 3834



1) planowane działania: 

a) uporządkowanie i rozbudowa istniejącego zagospodarowania rekreacyjnego, małej architektury 
i oświetlenia, 

b) uzupełnienie i pielęgnacja istniejącej zieleni; 

2) oczekiwane rezultaty: uporządkowanie przestrzeni publicznej; 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 6 pkt 2-4 i ust. 7,9,10 pkt 2 lit. a i b. 

15. STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy. 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW :nie dotyczy. 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU : istniejący wodociąg o średnicy 200 mm - zakaz lokalizacji nowej zabudowy 
w odległości 3 m od skrajni wodociągu. 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH: 

1) zaleca się lokalizację szaletu miejskiego; 

2) istniejący kanał sanitarny o średnicy 0,25 m - zaleca się pas wolny od zabudowy o szerokości co najmniej 
4 m od skrajni kanału oraz umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3 m; 

3) zaleca się przełożenie istniejącego wodociągu oraz kanału sanitarnego; 

4) zaleca się realizację ścieżek parkowych z wykluczeniem materiałów wylewanych i bitumicznych. 

§ 9. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WRZESZCZ OSIEDLE STRZYŻA REJON PLACU MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MIEŚCIE 
GDAŃSKU NR EW. PLANU: 0835 

1. NUMER: 003. 

2. POWIERZCHNIA: 0,36 ha. 

3. PRZEZNACZENIE: 

KS - tereny obsługi transportu drogowego - parking kubaturowy. 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE : wszystkie z zakresu KS poza parkingiem kubaturowym. 

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM :nie ustala się. 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO : 

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 11; 

2) zakaz lokalizacji budowli i urządzeń mających negatywny wpływ na krajobraz kulturowy zespołu, 
o którym mowa w ust. 10 pkt 1; 

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących oraz reklam na budynkach i ogrodzeniach za 
wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5 m2, związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej 
prowadzenia z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) dopuszcza się na budynkach lokalizację szyldów o powierzchni powyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną 
działalnością, będących integralną częścią projektu elewacji. 

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU : 
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1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 

minimalna - nie ustala się, maksymalna - 60%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:minimalna - 0, maksymalna - 2,0; 

5) wysokość zabudowy:minimalna - nie ustala się, maksymalna - 4 m; 

6) gabaryty inne : dowolne 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny, z zastrzeżeniem ust.7 pkt.9; 

9) inne: dach urządzony jako zieleń ogólnodostępna. 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI :dowolne. 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 

1) dostępnośc drogowa: od ulicy K. Szymanowskiego; 

2) parkingi: dla samochodów osobowych minimum 100 miejsc postojowych; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji 
deszczowejz zastrzeżeniem ust. 17 pkt 2; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objety strefą ochrony konserwatorskiej zespołu zabudowy Strzyży 
Górnej; 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej - stosuje się zasady, o których mowa w ust. 6 pkt 2-4; 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych - nie dotyczy. 

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 

1) w przypadku parkingu kubaturowego wprowadzenie zieleni urządzonej ogólnodostępnej na dachu na co 
najmniej 70% całkowitej powierzchni dachu; 

2) wypełnienie zielenią wszystkich przestrzeni nieprzeznaczonych dla ruchu. 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 3 i 4; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 
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4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust.6 pkt 2 ; 

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana zgodnie z ust.i 7 i 11. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania. 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI. 

Teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

1) planowane działania: 

a) realizacja nowego zainwestowania terenu, 

b) wprowadzenie parkingu kubaturowego wraz z aranżacją dachu za pomocą zieleni i małej architektury na 
potrzeby rekreacji mieszkańców; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) uzyskanie nowego zainwestowania poprawiającego jakość życia, 

b) poprawa warunków parkingowych, 

c) uzyskanie przestrzeni publicznej na dachu urządzonym jako zieleń ogólnodostępna, 

d) poprawa ochrony przed hałasem; 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 7, 9 i ust. 6 pkt 2-4. 

15. STAWKA PROCENTOWA :nie dotyczy. 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW :nie dotyczy. 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU : 

1) zieleń urządzona na dachu integralnie związana z terenem placu marsz. Józefa Piłsudskiego - 002-ZP; 

2) teren w zlewni Potoku Strzyża; należy zachować natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające 
współczynnikowi spływu w stanie istniejącym zainwestowania terenu, maksymalnie w wielkości 0,25. 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH: nie ustala się. 

§ 10. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WRZESZCZ OSIEDLE STRZYŻA REJON PLACU MARSZ. JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU: 0835 

1. NUMER: 004. 

2. POWIERZCHNIA: 1,15 ha. 

3. PRZEZNACZENIE: 

M/U 31 - teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE: 

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2; 

2) salony samochodowe z serwisem; 

3) małe hurtownie do 2000m2 powierzchni użytkowej; 
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4) szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży z zastrzeżeniem ust.11 pkt 2. 

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: 

1) zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych niż określone w ust. 7; 

2) parametry zabudowy i zagospodarowania terenu na działkach wydzielonych po obrysie budynków. 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO : 

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 10 pkt 2 lit. a-d oraz ust. 11; 

2) zakaz lokalizacji budowli i urządzeń mających negatywny wpływ na krajobraz kulturowy zespołu, 
o którym mowa w ust. 10 pkt 1 oraz na obiekty chronione, o których mowa w ust. 10 pkt 3; 

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących oraz reklam na budynkach i ogrodzeniach za 
wyjątkiem szyldów o max. powierzchni 0,5 m2, związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej 
prowadzenia z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) zakaz grodzenia budynków wielorodzinnych od strony alei Wojska Polskiego. 

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne przebiegające po fasadach istniejących budynków - jak na 
rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 

minimalna - nie ustala się, maksymalna - 

a) na obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego i oznaczonym literą "a" - jak na rysunku planu 
- 50%, 

b) na obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego i oznaczonym literą "b" - jak na rysunku planu 
- 35%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna - 0, maksymalna - 

a) na obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego i oznaczonym literą "a" - jak na rysunku planu 
- 1,6 z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3 , 

b) na obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego i oznaczonym literą "b" - jak na rysunku planu 
- 0,7 z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3 ; 

5) wysokość zabudowy: minimalna - nie ustala się, maksymalna - 

a) na obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego i oznaczonym literą "a" - jak na rysunku planu 
- 17m z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 3 lit. b, 

b) na obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego i oznaczonym literą "b" - jak na rysunku planu 
- 12m z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 3 lit. a i c; 

6) gabaryty inne : dowolne 

7) formy zabudowy: dowolne, z zastrzeżeniem ust.10 pkt.3; 

8) kształt dachu: stromy, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 3 lit. a-c. 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI dowolne. 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

1) dostępność drogowa: 
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a) od ulicy K. Szymanowskiego (005-KD81), 

b) od ulicy M. Karłowicza (w liniach rozgraniczających terenu), 

c) od alei Wojska Polskiego (poza granicami planu); 

2) parkingi: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją zgodnie z § 5 uchwały; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji 
deszczowejz zastrzeżeniem ust. 17 pkt 2; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej zespołu zabudowy Strzyży 
Górnej; 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: 

a) zachowanie granic historycznego podziału na działki, oznaczonego na rysunku planu, 

b) należy stosować tradycyjne materiały elewacyjne i pokrycia dachu np.: cegła, tynk, drewno, kamień, 
dachówka ceramiczna lub betonowa w naturalnym kolorze materiału ceramicznego, 

c) ogrodzenia dopuszczalne wyłącznie ażurowe, z wyłączeniem przęseł z prefabrykatów betonowych, 
o max. powierzchni 0,5 m2, 

d) zakaz lokalizacji instalacji i urządzeń technicznych wyposażenia budynków na elewacjach od strony 
ulicy, 

e) stosuje się zasady, o których mowa w ust 6 pkt 2-4 oraz ust. 7; 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: 

a) budynek przy ulicy K. Szymanowskiego 5 - jak na rysunku planu - ochronie podlegają historyczne: bryła 
budynku, jego detal architektoniczny, rodzaj materiału elewacyjnego i pokrycia dachu oraz historyczna 
forma stolarki, 

b) budynki przy alei Wojska Polskiego 8, 8A, 10/12, 14 i 14A - jak na rysunku planu - ochronie podlegają 
historyczne: bryły budynków, ich detal architektoniczny, rodzaj materiału elewacyjnego i pokrycia dachu 
oraz historyczna forma stolarki, 

c) budynki przy ulicy M. Karłowicza 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13 - jak na rysunku planu - ochronie podlegają 
historyczne: bryły budynków, ich detal architektoniczny, rodzaj materiału elewacyjnego i pokrycia dachu 
oraz historyczna forma stolarki. 

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 

1) w budynkach mieszkalnych od strony ulicy K. Szymanowskiego i alei Wojska Polskiego zastosowanie 
elewacji o podwyższonej izolacyjności akustycznej; 

2) możliwość lokalizacji szpitali, domów opieki społecznej lub budynków związanych ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w przypadku dotrzymania wymaganych dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku z uwzględnieniem stanu zabudowy istniejącej w chwili wystąpienia z wnioskiem 
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o pozwolenie na budowę oraz uciążliwości ul. Szymanowskiego, al. Wojska Polskiego i al. Grunwaldzkiej 
z uwzględnieniem ich rozbudowy; 

3) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowanie zabezpieczeń akustycznych 
doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi normami; 

4) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 
5 miejsc postojowych. 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU :zakaz 
tymczasowego zagospodarowania. 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI. 

Teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

1) planowane działania: 

a) zagospodarowanie terenu w nawiązaniu do historycznej struktury przestrzennej zespołu zabudowy, 

b) rewaloryzacja istniejących obiektów o wartościach kulturowych, 

c) pielęgnacja istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) zachowanie i wyeksponowanie wartości kulturowych istniejącej zabudowy, 

b) poprawa wyposażenia terenu w zieleń; 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 7, 9 i 10 pkt 2. 

15. STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy. 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy. 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: 

1) na terenie występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od ulicy K. Szymanowskiego, alei 
Grunwaldzkiej i alei Wojska Polskiego; 

2) teren w zlewni Potoku Strzyża; należy zachować natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające 
współczynnikowi spływu w stanie istniejącym zainwestowania terenu, maksymalnie w wielkości 0,45; 

3) dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni 
całkowitej zabudowy przeznaczonej pod parkingi w kondygnacjach częściowo lub całkowicie zagłębionych 
w gruncie (w budynkach o innym niż parking przeznaczeniu podstawowym) w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją. 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH :zaleca sie ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej. 

§ 11. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WRZESZCZ OSIEDLE STRZYŻA REJON PLACU MARSZ. JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU: 0835 

1. NUMER: 005. 

2. POWIERZCHNIA: 0,34 ha. 

3. PRZEZNACZENIE: 
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KD81 - teren ulicy lokalnej - fragment ulicy K. Szymanowskiego. 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 19-29 m jak na rysunku planu; 

2) prędkość projektowa: 40 km/godz.; 

3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 

4) dostępność do terenów przyległych: poprzez zjazdy; 

5) wyposażenie minimalne: chodniki obustronne. 

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: z aleją Grunwaldzką i ulicą B. Chrzanowskiego 
(poza granicami planu). 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej zespołu zabudowy Strzyży 
Górnej; 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: 

a) istniejący układ zieleni (szpalery drzew ) do zachowania i uzupełnienia, 

b) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 pkt 1 oraz ust 10 pkt 2, 3 i 6; 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: do zachowania i uzupełnienia istniejąca 
nawierzchnia chodnika po południowej stronie ulicy (wzdłuż granicy z terenem 001). 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 

1) zachowanie istniejących szpalerów drzew - jak na rysunku planu; 

2) wypełnienie zielenią wszystkich przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu. 

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI: 

Teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

1) planowane działania: 

a) remont i modernizacja ulicy, 

b) zagospodarowanie terenu w nawiązaniu do historycznej struktury przestrzennej, 

c) pielęgnacja istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa stanu technicznego i funkcjonalności ulicy, 

b) zachowanie i wyeksponowanie historycznej kompozycji wnętrza ulicy, 

c) poprawa wyposażenia terenu w zieleń; 

3) parametry i warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 4 i 6 pkt 2. 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania. 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 Uchwały, za wyjątkiem kiosków z prasą; 
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4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem pkt 6; 

5) zieleń: kształtowana zgodnie z ust. 7; 

6) zakaz lokalizacji budowli i urządzeń mających negatywny wpływ na krajobraz kulturowy zespołu, 
o którym mowa w ust. 6 pkt 1. 

11. STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy. 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy. 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy. 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH: zaleca się poszerzenie jezdni o dodatkowy pas ruchu przeznaczony dla relacji 
lewoskrętnych w obszarach skrzyżowań. 

§ 12. 

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są: 

1) część graficzna - rysunek planu Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego 
w mieście Gdańsku w skali 1:1000 (załącznik nr 1); 

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

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3). 

§ 13. 

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do: 

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

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Gdańska. 

§ 14. 

Traci moc we fragmentach objętych granicami niniejszego planu: miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Wrzeszcz - Strzyża I w mieście Gdańsku uchwalony Uchwałą Nr LI/1516/2002 Rady 
Miasta Gdańska). 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z wyjątkiem §13, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska 

Bogdan Oleszek
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXI/638/12 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 25.10.2012r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa 

Piłsudskiego w mieście Gdańsku 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXXI/638/12 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 25.10.2012r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa 

Piłsudskiego w mieście Gdańsku 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 2 czerwca 2009 r. do 1 lipca 2009 
r., w ustawowym terminie wpłynęły następujące pisma z uwagami: 

Jednobrzmiące: 
I. Michał Wasylewicz, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
II. Anna Kowalska, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
wnoszą o: 

do terenu 003-KS 
1) Włączenie terenu 003 do zielonego terenu placu marsz. Józefa Piłsudskiego i utworzenie na całym 
obszarze parku. 

Jednobrzmiące: 
III. Marian Hanrarek, Gdańsk – pismo z dnia 07 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
IV. Andrzej Kmieliński, Gdańsk - pismo z dnia 07 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
V. Adam Myli, Gdańsk – pismo z dnia 07 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
VI. Stefania Matys, Gdańsk – pismo z dnia 07 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
wnoszą o: 

do terenu 003-KS 
2) Usunięcie dopuszczenia tymczasowego zagospodarowania terenu na parking terenowy oraz 
wprowadzenie maksymalnej wysokości parkingu z zielonym dachem na 2 m. 

do terenu 004-M/U31 
3) Wyłączenie możliwości sytuowania w terenie „b” budynków zamieszkania zbiorowego oraz 
wielorodzinnych o więcej niż trzech mieszkaniach. 
4) Wprowadzenie zakazu wykonywania ogrodzeń od przestrzeni publicznej w terenie „a”. 

Jednobrzmiące: 
VII. Tadeusz Kalicki, Gdańsk – pismo z dnia 13 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
VIII. Elżbieta Nowak, Gdańsk - pismo z dnia 13 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
IX. Agata Szablewska- Stawiany, Gdańsk – pismo z dnia 13 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 
r.), 
wnoszą o: 

do terenu 002-ZP 
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5) Wykluczenie na terenie objętym ochroną konserwatorską lokalizacji masztów telefonii komórkowej. 

do terenu 003-KS 
6)Nieograniczanie obszaru zieleni poprzez wprowadzanie rozwiązania tymczasowego – parkingu 
terenowego. 

do terenu 005-KD81 
7) Likwidację propozycji poszerzenia jezdni o dodatkowy pas ruchu przeznaczony dla relacji 
lewoskrętnych. 

X. Grażyna Hawarra, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 

do terenu 002-ZP 
8) Nie zgadza się na zamianę placu marsz. Józefa Piłsudskiego na parking. 

do całego obszaru planu: 
9) Protestuje przeciwko stawianiu masztów telefonii komórkowej w tak gęsto zabudowanym osiedlu. 

do terenu 004-M/U31 i 003-KS 
10) Żąda zachowania terenu wokół parku Piłsudskiego jako miejsca już zabudowanego, w takim charakterze 
jak już istnieje z poszerzeniem terenu zieleni o ten fragment, który zajmowały kiedyś ogrody. 

do terenu 004-M/U31 
11) Nie zgadza się na budowę pawilonów czy budynków usługowych przy placu marsz. Józefa Piłsudskiego 
ponieważ wybudowany niedawno biurowiec przy ulicy Szymanowskiego i tak już wystarczająco 
komplikuje życie okolicznym mieszkańcom. 

XI. Dorota i Martyna Karwowska, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 
r.), 
wnosi o: 

do terenu 003-KS 
12)Włączenie terenu 003 do zielonego terenu placu marsz. Józefa Piłsudskiego i utworzenie na całym 
obszarze parku. 

Jednobrzmiące: 
XII. Małgorzata Sutur, Gdańsk – pismo z dnia 13 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XIII. Tomasz Żuk, Gdańsk – pismo z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.), 
XIV. Andrzej Guemo, Gdańsk – pismo z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.), 
XV. Mateusz Leśniewicz, Gdańsk – pismo z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.), 
XVI. Jadwiga Scisłowska, Gdańsk – pismo z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.), 
XVII. Aurelia Błaszczyk, Gdańsk – pismo z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.), 
XVIII. Krystyna Reszkowska, Gdańsk – pismo z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.), 

do terenu 004-M/U31 
13) Protestują przeciwko planowanej zabudowie terenu, gdzie mają powstać budynki pełniące funkcję 
mieszkaniowo-usługową. 

do terenu 003-KS 
14) Protestują przeciwko usytuowaniu tymczasowego parkingu na 60 samochodów, który miałby służyć 
przede wszystkim pracownikom i klientom biurowca a nie najbliższym mieszkańcom. Jednocześnie wyraża 
zgodę, aby powstał parking podziemny (kubaturowy) z zielonym dachem, który mógłby być przedłużeniem 
placu marsz. Józefa Piłsudskiego i pełniłby rolę wypoczynkowo-spacerową. 

XIX. Marlena Maczkowska, Gdańsk – pismo z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.), 

do terenu 004-M/U31 
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15) Protestuje przeciwko planowanej zabudowie terenu. 

do terenu 003-KS 
16) Protestuje przeciwko usytuowaniu tymczasowego parkingu. Jeżeli miałby powstać parking to tylko 
podziemny z możliwością urządzenia zielonego dachu i parku. 

Jednobrzmiące: 
XX. Barbara i Aleksander (nazwisko nieczytelne), Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data 
wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XXI. Jan Imieliński, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XXII. Sławomira Stankiewicz, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XXIII. Genowefa Sergiel, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 

do terenu 003-KS 
17) Nie zgadza się na ograniczanie zieleni przez wprowadzenie parkingu terenowego. 

do terenu 005-KD81 
18) Uważa za niekorzystne wprowadzenie relacji lewoskrętnych, przez co trzeba będzie zlikwidować 
miejsca postojowe w zatoczkach. 

Jednobrzmiące: 
XXIV. Bogdana Szuba, Gdańsk – pismo z dnia 13 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XXV. Marta Osicimska, Gdańsk – pismo z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XXVI. Mateusz Malcher,Gdańsk – pismo z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XXVII. Maciej Szablemski, Gdańsk – pismo z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XXVIII. Danuta (nazwisko nieczytelne), Gdańsk - pismo z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 
2009 r.), 
XXIX. Anna Korolczuk, Gdańsk – pismo z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 

do całego obszaru planu 
19) Protestują przeciwko dopuszczeniu możliwości w tej części osiedla lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej. 

do terenu 003-KS 
20) Nie zgadzają się na dopuszczenie tymczasowego zagospodarowania na parking terenowy. 

do terenu 004-M/U31 
21) Dopuszczają jedynie zabudowę jednorodzinną lub wielorodzinną do czterech mieszkań. 

Jednobrzmiące: 
XXX. Teresa i Olgierd Pawłowscy, Gdańsk – pismo z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 
r.), 
XXXI. Anna Klasicka, Gdańsk - pismo z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XXXII. Maria Prokopowicz, Gdańsk – pismo z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 

do terenu 003-KS 
22) Protestują przeciwko dopuszczeniu możliwości przejazdu z terenu 004 do ulicy Szymanowskiego przez 
teren 003 
23) Żądają wykonania od razu rozwiązania parkingu docelowego – kubaturowego z zielonym dachem. 
24) Nie zgadzają się na lokalizację w budynkach mieszkalnych funkcji usługowej. 

Jednobrzmiące: 
XXXIII. Sabina Zielińska, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XXXIV. Krystyna Wójtowicz - Fenc, Gdańsk - pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 
2009 r.), 
XXXV. Magdalena Wiszniewska, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 
r.), 
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XXXVI. Andrzej Szwankowski, Gdańsk - pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 
r.), 
XXXVII. Alicja i Wojciech Krzyżanowscy, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 
lipca 2009 r.), 

do terenu 003-KS 
25) Żądają zakazania tymczasowego zagospodarowania terenu pomiędzy placem i domami na parking 
terenowy i zaplanowania jedynie parkingu podziemnego wkomponowanego w park. 

do terenu 004-M/U31 
26) Wprowadzenie jedynie funkcji mieszkaniowej bez usług. 

Jednobrzmiące: 
XXXVIII. Wojciech Grabowski, Gdańsk – pismo z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 
r.), 
XXXIX. Piotr Osiecimski, Gdańsk - pismo z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
LX. Bogdan Zadrożny, Gdańsk – pismo z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
wnoszą o: 

do terenu 003-KS 
27) Nie dopuszczanie rozwiązania tymczasowego jakim jest parking terenowy i wykonanie parkingu 
podziemnego z zielonym dachem. 

do terenu 004-M/U31 
28) Zakazanie wykonywania ogrodzeń od strony frontowej przy al. Wojska Polskiego z uwagi na potrzebę 
zapewnienia należytej ekspozycji dla przestrzeni publicznej. 

Jednobrzmiące: 
XLI. Tamara (nazwisko nieczytelne), brak adresu – pismo z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu 15 
lipca 2009 r.), 
XLII. G.W. Lechman, Gdańsk - pismo z dnia 09 lipca 2009 r.(data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XLIII. Katarzyna Grabowska, Gdańsk – pismo z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XLIV. Halina i Zygmunt Raczak, Gdańsk - pismo z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 
r.), 
XLV. Halina (nazwisko nieczytelne), Gdańsk – pismo z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 
2009 r.), 
wnoszą o: 

do terenu 003-KS 
29) Nie dopuszczanie rozwiązania tymczasowego jakim jest parking terenowy. 
30) Wykonanie parkingu podziemnego lub użytkowanie jako zieleniec. 

Jednobrzmiące: 
XLVI. Krystyna Kmielińska, Gdańsk – pismo z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XLVII. Karolina Michalska, Gdańsk - pismo z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
XLVIII. Igor Piwkowski, Gdańsk – pismo z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
LXIX. Agata (nazwisko nieczytelne), Gdańsk - pismo z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 
2009 r.), 
L. Maria Kantelecka, Gdańsk – pismo z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
LI. Renata Matys, Gdańsk – pismo z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
LII. Irena Budzińska, Sopot - pismo z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
LIII. Elżbieta Matys - Szotowska, Gdańsk – pismo z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 
r.), 
LIV. Jan Budziński, Gdańsk - pismo z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
LV. Tomasz Szotowski, Gdańsk – pismo z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 

do terenu 003-KS i 004-M/U31 
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31) Wnoszą o włączenie całego terenu niezabudowanego za placem marsz. Józefa Piłsudskiego do terenu 
tego placu i urządzenie tam parku śródmiejskiego 
32) Wyrażają brak zgody na częściową zabudowę. 

Jednobrzmiące: 
LVI. Hanna Łopuchow, Gdańsk – pismo z dnia 14 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
LVII. Ryszard Filar, Gdańsk - pismo z dnia 14 lipca 2009 r. (data wpływu 14 lipca 2009 r.), 
LVIII. Tomasz Diering, Gdańsk – pismo z dnia 14 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 

do terenu 003-KS 
33) Wyrażają brak zgody na lokalizację parkingu zarówno kubaturowego jak i terenowego oraz postulują 
włączenie całego terenu własności gminnej za placem marsz. Józefa Piłsudskiego do terenu tego placu 
i urządzenie tam parku. 
34) Postulują w przypadku realizacji parkingu ustawienie ekranu ochronnego zabezpieczającego 
mieszkańców domów przy ulicy Karłowicza od hałasu i spalin projektowanego parkingu w tym również 
parkingu tymczasowego. 

LIX. Grupa inwestycyjna HOSSA S.A., ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia – pismo z dnia 14 lipca 
2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 

do terenu 001-M/U31 
35) Zwraca uwagę, że w zapisie pkt.10.3.b.karty terenu – mowa jest o ogrodzeniu posesji przy ul. 
Szymanowskiego 6 (historyczne ażurowe) i jego ochronie, natomiast na rysunku planu, jako historyczne 
oznaczono także ogrodzenie (pełne otynkowane) sąsiedniej działki o numerze 815/5. 

do terenu 005-KD81 
36) Wskazuje, że według pozytywnie zaopiniowanej przez ZDiZ koncepcji włączenia ulicy 
Szymanowskiego w aleję Grunwaldzką na końcowym odcinku ul. Szymanowskiego (rejon skrzyżowania 
z aleją Grunwaldzką), przewidziane jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego. Zdaniem wnoszącego 
uwagę przedstawiony w projekcie planu pas drogowy, oznaczony na rysunku planu nie zakłada 
poszerzenia. 

Jednobrzmiące: 
LX. Lech i Elżbieta Michalscy, Gdańsk – pismo z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
LXI. Aleksandra Pruszak, Gdańsk - pismo z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
LXII. Zbigniew (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, – pismo z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 
2009 r.), 
wnoszą o: 

do terenu 003-KS 
37) Usunięcie z karty terenu pkt.13 dopuszczenia tymczasowego zagospodarowania terenu na parking 
terenowy. 

do całego obszaru planu 
38) Wprowadzenie zakazu lokalizacji wszelkich masztów telefonii komórkowej. 
39) Wprowadzenie zakazu umieszczania jakichkolwiek reklam świetlnych czy wyświetlanych lub różnego 
rodzaju urządzeń LCD. 

LXIII. Zarząd Osiedla Strzyża, Gdańsk – pismo z dnia 14 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 
r.), 
wnosi o: 

do całego obszaru planu 
40) Wprowadzenie w §5 przedmiotowego planu następujących wskaźników parkingowych : 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne – min. 2 / mieszkanie (z tego 0,5 /mieszkanie jako ogólnodostępne), 
b) domy studenckie, internaty – min. 5 / 10 pokoi, 
c) hotele pracownicze, asystenckie – min. 1 / 1 pokój, 
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d) schroniska młodzieżowe – min. 5 / 10 pokoi, 
e) hotele - min. 1 / 1 pokój, 
f) domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych, domy opieki - min. 2 / 10 miejsc, 
g) obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2 – min.8 miejsc/100 m2 pow. sprzedaży, 
h) restauracje, kawiarnie, bary - min. 3 / 10 miejsc, 
i) biura, urzędy, poczty, banki – obiekty do 200 m2 pow. użytkowej - min.7 miejsc/100 m2 pow. użytkowej, 
j) biura, urzędy, poczty, banki – obiekty powyżej 200 m2 pow. użytkowej - min.5 miejsc/100 m2 pow. 
użytkowej, 
k) przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty do 200 m2 pow. użytkowej - min.7 
miejsc/100 m2 pow. użytkowej, 
l) przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty powyżej 200 m2 pow. użytkowej - min.5 
miejsc/100 m2 pow. użytkowej, 
m) szkoły średnie – min. 3/1 pom. nauki, 
n) szkoły wyższe i inne obiekty dydaktyczne – min.10/1 pom. nauki lub min.5/ 10 studentów, 
o) rzemiosło usługowe min.5 / 100 m2 pow. użytkowej, 
41) Wprowadzenie dla całego obszaru planu zakazu lokalizacji wszelkich masztów telefonii komórkowej 
z wyłączeniem przypadku ukrycia stacji bazowych w bryle budynku (pod warstwą elewacyjną), 
42) Wprowadzenie dla całego obszaru planu ograniczenia lokalizacji w budynkach mieszkalnych funkcji 
usługowej do maksimum 1/3 powierzchni użytkowej budynku, jednak nie więcej niż 75 m2 w jednym 
budynku, 
43) Usunięcie z kart terenu z pkt.9 dopuszczenia zaopatrzenia w gaz bezprzewodowy, 
44) Usunięcie z kart terenu z pkt.10 nakazu stosowania wymienionych tradycyjnych materiałów 
budowlanych: cegła, tynk, drewno, dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym, 
45) Wprowadzenie dla kart terenu w pkt. 10 nakazu stosowania pokryć dachowych koloru czerwonego dla 
stromych dachów obiektów budowlanych oraz zachowania tradycyjnego wyglądu zewnętrznych elementów 
budynków, 
46) Wprowadzenie dla całego obszaru planu zakazu umieszczania jakichkolwiek reklam świetlnych, 
podświetlanych, wyświetlanych z projektorów czy różnego rodzaju urządzeń LCD, 
47) Wprowadzenie w kartach terenu 001, 003, 004 w pkt. 10 zakazu umieszczania wolno stojących 
nośników reklamowych i reklam na budynkach i ogrodzeniach, za wyjątkiem szyldów i tablic 
informacyjnych dotyczących prowadzonej działalności o maksymalnej łącznej powierzchni 0,5 m2, 
48) Wprowadzenie w kartach terenu 001, 003, 004 w pkt. 10 dopuszczenia na budynkach lokalizacji 
szyldów związanych z prowadzoną działalnością o powierzchni powyżej 0,5 m2 będących integralną częścią 
elewacji, jednak nie więcej niż 1,5 m2, 

do terenu 002-ZP 
49) Wprowadzenie w karcie terenu 002 pkt. 1 zamkniętego katalogu dopuszczonych budynków 
(gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego), 
50) Wprowadzenie w karcie terenu 002 pkt.7 nakazu stromego dachu i zwartej formy zabudowy, 
51) Usunięcie z karty terenu 002 pkt.10 dopuszczenia na budynkach lokalizacji szyldów związanych 
z prowadzoną działalnością o powierzchni powyżej 0,5 m2 będących integralną częścią elewacji, 

do terenu 003-KS 
52) Wprowadzenie w karcie terenu 003 pkt.7 maksymalnej wysokości zabudowy 3m, 
53) Wprowadzenie w karcie terenu 003 pkt.11 zieleni ogólnodostępnej na dachach na conajmniej 80% 
całkowitej powierzchni dachów, 
54) Usunięcie z karty terenu 003 pkt.13 dopuszczenia tymczasowego zagospodarowania terenu na parking 
terenowy, 

do terenu 004-M/U31 
55) Wyłączenia w karcie terenu 004 pkt.4 budynków zamieszkania zbiorowego, 
56) Wprowadzenie w karcie terenu 004 pkt.7.3 na obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego 
i oznaczonym literami „b” – 40% minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej, 
57) Wprowadzenie w karcie terenu 004 pkt. 7.5b – 10,5m maksymalnej wysokości zabudowy, 
58) Usunięcia z kart terenu 004 pkt. 9.1d i pkt. 17.3 – dopuszczenia dojazdu od ulicy Szymanowskiego 
przez teren 003-KS, 
59) Wprowadzenia dla karty terenu 004 zakazu wykonywania ogrodzeń od strony frontowej przy 
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budynkach wielorodzinnych o powyżej 4 mieszkaniach, szczególnie przed budynkami przy alei Wojska 
Polskiego, 

do terenu 005-KD81 
60) Usunięcia z karty terenu 005 pkt. 14 zalecenia poszerzenia jezdni o dodatkowy pas ruchu przeznaczony 
dla relacji lewoskrętnych w obszarze skrzyżowań. 

LXIV. Zawisza Sp. z o.o., ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia – pismo z dnia 14 lipca 2009 r. (data 
wpływu 15 lipca 2009 r.), 
wnosi o: 

do terenu 001-M/U31 
61) Wprowadzenie tzw. obszaru „f” ustalonego w sąsiadującym mpzp Wrzeszcz byłe koszary przy ulicy 
Słowackiego w mieście Gdańsku stanowiącego bufor ochronny dla budynków zabytkowych 
z analogicznymi zapisami dotyczącymi jego zagospodarowania, jak obowiązujące w w/w mpzp; obszar ten 
wyznaczony zostałby poprzez przedłużenie granicy przyległego do zabytków obszaru „f” do styku z ulicą 
Szymanowskiego od strony byłych koszar, następnie wzdłuż ul. Szymanowskiego w kierunku al. 
Grunwaldzkiej do granicy przedmiotowego planu, 
62) Przeprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego do ul. Szymanowskiego, stanowiącego kontynuację uliczki, 
o której mowa w pkt.3 lit. c) „Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej” (karta terenu 001-M/U32) planu miejscowego Wrzeszcz byłe koszary przy 
ulicy Słowackiego w mieście Gdańsku; przeprowadzenie tej uliczki przez teren objęty sporządzanym 
planem do ul. Szymanowskiego pozwoli na funkcjonalne połączenie odrestaurowanych budynków 
zabytkowych z istniejącym placem marsz. Józefa Piłsudskiego, stworzy także aleję widokową eksponującą 
odrestaurowane budynki zabytkowe, 

LXV. Bogdan i Maria Żwirełło, Gdańsk – pismo z dnia 14 lipca 2009 r. (data wpływu 17 lipca 2009 
r.), 

do terenu 003-KS 
63) Wnosi o włączenie całego terenu niezabudowanego za placem marsz. Józefa Piłsudskiego do terenu 
tego placu i urządzenie tam parku śródmiejskiego, 

LXVI. Marta Kalicka, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 

do terenu 003-KS 
64) Wyraża brak zgody na ograniczenie zieleni przez wprowadzenie parkingu terenowego, 

do terenu 005-KD81 
65) Wyraża brak zgody na wprowadzenie relacji lewoskrętnych, 

LXVII. Andrzej Witkiewicz, Gdańsk – pismo z dnia 12 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 
wnosi o: 

do terenu 003-KS 
66) Usunięcie z karty terenu 003 pkt.13 dopuszczenia tymczasowego zagospodarowania terenu na parking 
terenowy. 
67) W przypadku odrzucenia powyższej uwagi określenie dokładnego (dzień, miesiąc, rok) terminu 
tymczasowego zagospodarowania. 

do całego obszaru planu 
68) Wprowadzenie dla całego obszaru planu zakazu lokalizacji wszelkich masztów telefonii komórkowej. 
69) Wprowadzenie w § 5 przedmiotowego projektu planu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
wskaźnika parkingowego min. 2 miejsca/mieszkanie (z tego 0,5 miejsca/mieszkanie jako ogólnodostępne). 
70) Wprowadzenie w § 5 przedmiotowego projektu planu dla hoteli, domów studenckich czy 
pracowniczych itp. wskaźnika parkingowego min. 1 miejsce/pokój. 
71) Wprowadzenie w § 5 przedmiotowego projektu planu dla biur, urzędów, poczt, banków itp. wskaźnika 
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parkingowego min. 7/100m2 powierzchni użytkowej. 
72) Wprowadzenie dla całego obszaru planu ograniczenia lokalizacji w budynkach mieszkalnych funkcji 
usługowej do maksimum 1/3 powierzchni użytkowej budynku, jednak nie więcej niż 75m2 w jednym 
budynku. 
73) Wprowadzenie dla kart terenu w pkt. 10 nakazu stosowania pokryć dachowych koloru czerwonego dla 
stromych dachów obiektów budowlanych oraz zachowania tradycyjnego wyglądu zewnętrznych elementów 
budynków. 
74) Wprowadzenie dla całego obszaru planu zakazu umieszczania jakichkolwiek reklam świetlnych, 
podświetlanych, wyświetlanych z projektorów czy różnego rodzaju urządzeń LCD. 

do terenu 003-KS 
75) Wprowadzenie w karcie terenu 003 pkt.11 minimalnej ilości zieleni ogólnodostępnej w wysokości 80% 
całkowitej powierzchni dachu. 

do terenu 004-M/U31 
76) Wyłączenie w karcie terenu 004 pkt.4 budynków zamieszkania zbiorowego. 
77) Wprowadzenie w karcie terenu 004 pkt.7.3 na obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego 
i oznaczonym literami „b” – 40% minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej. 
78) Wprowadzenie w karcie terenu 004 pkt. 7.5b – 10,5m maksymalnej wysokości zabudowy. 
79) Usunięcia z kart terenu 004 pkt. 9.1d i pkt. 17.3 – dopuszczenia dojazdu od ulicy Szymanowskiego 
przez teren 003-KS. 
80) Wprowadzenia dla karty terenu 004 zakazu wykonywania ogrodzeń od strony frontowej przy 
budynkach wielorodzinnych o powyżej 4 mieszkaniach, szczególnie przed budynkami przy alei Wojska 
Polskiego. 

do terenu 005-KD81 
81) Usunięcie z karty terenu 005 pkt. 14 zalecenia poszerzenia jezdni o dodatkowy pas ruchu przeznaczony 
dla relacji lewoskrętnych w obszarze skrzyżowań. 

Jednobrzmiące: 
LXVIII. Katarzyna Kapała, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 
r.),LXIX. Julia Szablewska, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 
r.),LXX. Łukasz Kurzawski, Gdańsk – pismo z dnia 11 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.), 

wnoszą o: 
82) Uszczegółowienie nakazu stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych, jedynie do zewnętrznych 
części budynku. 
83) Zakazanie możliwości tymczasowego zagospodarowania terenu pomiędzy placem i domami na parking 
terenowy, i zobligowanie do wykonania parkingu podziemnego wkomponowanego w park. 
84) Wprowadzenie zakazu umieszczania wszelkich reklam na budynkach i ogrodzeniach poza szyldami 
o max. wymiarach 30x40cm. 
85) Wprowadzenie dla całego terenu 004 jedynie funkcji mieszkaniowej (bez usług). 
86) Niedopuszczenie lokalizacji nadajników telefonii komórkowej. 

LXXI. Jerzy Szulist, Gdańsk (adres do korespondencji: Andrzej Machiński, Gdynia) – pismo z dnia 
14 lipca 2009 r. (data wpływu 14 lipca 2009 r.), 

do terenu 001-M/U31 
87) Należy usunąć linię zabudowy na działce nr 815/5; w dotychczas obowiązującym planie nie określano 
tej zasady, proponowana linia zabudowy, zwłaszcza w części o przebiegu prostopadłym do ulicy 
Szymanowskiego jest nienaturalnym, sztucznym wtrętem do wykształconego układu urbanistycznego; 
w szczególności wyznaczenie tej linii nie uwzględnia faktycznej linii zabudowy wyznaczonej przez 
istniejącą zabudowę. 
88) Na nieruchomości przy ulicy Szymanowskiego 8, plan powinien przewidzieć ochronę kulturową na 
analogicznych zasadach jak dla budynku przy ulicy Szymanowskiego 6, dla budynku mieszkalnego 
istniejącego w dacie przystąpienia dosporządzenia planu . 
89) Liczba miejsc parkingowych dla terenu 001-M/U31 powinna być utrzymana na zasadach określonych 
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w dotychczasowym planie. 
90) Należy zrezygnować z ustalania formy pokrycia dachowego dla budynków na terenie 001-M/U31; 
w dotychczas obowiązującym planie nie określano tej zasady. 
91) Należy zrezygnować ze wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na terenie 001-M/U31; 
w dotychczas obowiązującym planie nie określano tej zasady. 
92) Należy zrezygnować ze wskaźnika intensywności zabudowy na terenie 001-M/U31; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady. 
93) Należy zrezygnować z ochrony podziałów geodezyjnych na terenie 001-M/U31; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady. 
94) Należy zrezygnować z ochrony ogrodzenia nieruchomości przy ulicy Szymanowskiego 6; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady. 
95) Należy zrezygnować z wykluczenia lokalizacji szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; na terenie 001-M/U31 w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

LXXII. Komitet Inicjatyw Lokalnych WRZESZCZ, ul. Pileckiego 4, 80-225 Gdańsk –pismo z dnia 26 
czerwca 2009 r. (data wpływu 26 czerwca 2009 r.), 

96) Wnioskuje o usunięcie z projektu miejscowego planu zagospodarowania zapisu dopuszczającego 
tymczasowy parking terenowy. 

Na podstawie zbioru powyższych uwag można wyodrębnić wśród nich kilka głównych problemów, 
które zostały rozpatrzone w następujący sposób : 

A) Sprzeciw wobec lokalizacji parkingu na zapleczu istniejącego parku i przeznaczenie całego terenu 
własności gminnej znajdującego się pomiędzy istniejącym placem marsz. Józefa Piłsudskiego a zabudową 
mieszkaniową przy ul. Karłowicza na zieleń ogólnodostępną i urządzenie jako park miejski – uwagi nr 
1,8,10,12,17,30,31,33,63,64 . 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

B) Sprzeciw wobec dopuszczenia lokalizacji parkingu terenowego jako zagospodarowania tymczasowego 
w karcie terenu 003-KS pkt.13 – uwagi nr 2,6,14,16,20,23,25,27,29,30,37,54,66,83,96. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

C) Obniżenie wysokości zabudowy ustalonej dla terenu 003-KS z 4 m do 3 lub 2 m – uwagi nr 2, 52 . 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

D) Wyłączenie w terenie 004-M/U31 wydzielonym liniami podziału wewnętrznego „b” zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, budynków zamieszkania zbiorowego lub usług – uwagi nr 
3,21,26,55,76,85. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

E) Wprowadzenia dla karty terenu 004 zakazu wykonywania ogrodzeń od strony frontowej przy budynkach 
wielorodzinnych o powyżej 4 mieszkaniach, szczególnie przed budynkami przy alei Wojska Polskiego –
 uwagi nr 4,28,59,80 . 
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Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi częściowo uwzględnione. 

F) Wprowadzenie dla całego obszaru planu zakazu lokalizacji nadajników oraz wszelkich masztów telefonii 
komórkowej z wyłączeniem przypadku ukrycia stacji bazowych w bryle budynku (pod warstwą elewacyjną) 
– uwagi nr 5,9,19,38,41, 68,86 . 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

G) Usunięcia z karty terenu 005 pkt. 14 zalecenia poszerzenia jezdni o dodatkowy pas ruchu przeznaczony 
dla relacji lewoskrętnych w obszarze skrzyżowań – uwagi nr 7,18,60,65,81 . 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

H) Brak zgody na jakąkolwiek nową zabudowę w terenie 004 - M/U31 – uwagi nr 11,13,15,32 . 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione 

I) Usunięcia z kart terenu 004 pkt. 9.1d i pkt. 17.3 – dopuszczenia dojazdu od ulicy Szymanowskiego przez 
teren 003-KS – uwagi nr 22, 58, 79. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

J) Wprowadzenie dla całego obszaru planu ograniczenia lokalizacji w budynkach mieszkalnych funkcji 
usługowej do maksimum 1/3 powierzchni użytkowej budynku, jednak nie więcej niż 75m2 w jednym 
budynku – uwagi nr 24,42,72. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

K) Wprowadzenie dla całego obszaru planu zakazu umieszczania jakichkolwiek reklam świetlnych, 
podświetlanych, wyświetlanych z projektorów czy różnego rodzaju urządzeń LCD – uwaga nr 39,46,74 . 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

L) Wprowadzenie w §5 przedmiotowego planu wymienionych w treści uwag wskaźników parkingowych , 
innych niż te zawarte w projekcie planu – uwaga nr 40,69,70,71 . 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

Ł) Usunięcie z kart terenu z pkt.10 nakazu stosowania wymienionych tradycyjnych materiałów 
budowlanych: cegła, tynk, drewno, dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym. Należy uszczegółowić 
nakaz stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych, jedynie do zewnętrznych części budynku –
 uwaga nr 44,45,82,73. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi częściowo uwzględnione. 

M) Wprowadzenie dla kart terenu w pkt. 10 nakazu stosowania pokryć dachowych koloru czerwonego dla 
stromych dachów obiektów budowlanych – uwaga nr 45,73 . 
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Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

N) Wprowadzenie w kartach terenu 001,003,004 w pkt. 10 dopuszczenia na budynkach lokalizacji szyldów 
związanych z prowadzoną działalnością o powierzchni powyżej 0,5 m2 będących integralną częścią 
elewacji, jednak nie więcej niż 1,5 m2 oraz usunięcie z karty terenu 002 pkt.10 dopuszczenia na budynkach 
lokalizacji szyldów związanych z prowadzoną działalnością o powierzchni powyżej 0,5 m2 będących 
integralną częścią elewacji - uwaga 48,51 . 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

O) Wprowadzenie w karcie terenu 003 pkt.11 minimalnej ilości zieleni ogólnodostępnej w wysokości 80% 
całkowitej powierzchni dachu – uwaga nr 53,75 . 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

P) Wprowadzenie w karcie terenu 004 pkt.7.3 na obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego 
i oznaczonym literami „b” – 40% minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej – uwaga nr 
56,77 . 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

Q) Wprowadzenie w karcie terenu 004 pkt. 7.5b – 10,5m maksymalnej wysokości zabudowy – uwaga nr 
57,78. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

Pozostałe uwagi rozpatrzone zostały „indywidualnie” w następujący sposób : 

Ad.34 W przypadku realizacji parkingu ustawienie ekranu ochronnego zabezpieczającego mieszkańców 
domów przy ulicy Karłowicza od hałasu i spalin projektowanego parkingu w tym również parkingu 
tymczasowego. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 

Ad.35 Uwaga odnośnie zapisu pkt.10.3.b. karty terenu – mowa w nim o ogrodzeniu posesji przy ul. 
Szymanowskiego 6 (historyczne ażurowe) i jego ochronie, natomiast na rysunku planu, jako historyczne 
oznaczono także ogrodzenie (pełne otynkowane) sąsiedniej działki o numerze 815/5. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga uwzględniona. 

Ad. 36 Uwaga dotycząca terenu 005-KD81 – fragmentu ulicy Szymanowskiego, gdzie zdaniem wnoszącego 
uwagę nie zakłada się poszerzenia końcowego odcinka (rejon skrzyżowania z aleją Grunwaldzką), który 
według pozytywnie zaopiniowanej przez ZDiZ koncepcji włączenia ulicy Szymanowskiego w aleję 
Grunwaldzką przewidziany był do poszerzenia . 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona . 

Ad.43 Usunięcie z kart terenu z pkt.9 dopuszczenia zaopatrzenia w gaz bezprzewodowy. 
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Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona . 

Ad.47 Wprowadzenie w kartach terenu 001, 003, 004 w pkt. 10 zakazu umieszczania wolno stojących 
nośników reklamowych i reklam na budynkach i ogrodzeniach, za wyjątkiem szyldów i tablic 
informacyjnych dotyczących prowadzonej działalności o maksymalnej łącznej powierzchni 0,5 m2. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona . 

Ad.49 Wprowadzenie w karcie terenu 002 pkt. 1 zamkniętego katalogu dopuszczonych budynków 
(gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego). 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona . 

Ad.50 Wprowadzenie w karcie terenu 002 pkt.7 nakazu stromego dachu i zwartej formy zabudowy. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 

Ad.61 Wprowadzenie dla terenu 001-M/U31 tzw. obszaru „f” stanowiącego bufor ochronny dla budynków 
zabytkowych z analogicznymi zapisami dotyczącymi jego zagospodarowania, jak obowiązujące w mpzp 
Wrzeszcz byłe koszary przy ulicy Słowackiego w mieście Gdańsku; obszar ten wyznaczony zostałby 
poprzez przedłużenie granicy przyległego do zabytków obszaru „f” do styku z ulicą Szymanowskiego od 
strony byłych koszar, następnie wzdłuż ul. Szymanowskiego w kierunku al. Grunwaldzkiej do granicy 
przedmiotowego planu. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 

Ad.62 Przeprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego do ul. Szymanowskiego, stanowiącego kontynuację uliczki, 
o której mowa w pkt.3 lit.c. „Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej” planu miejscowego Wrzeszcz byłe koszary przy ulicy Słowackiego 
w mieście Gdańsku; przeprowadzenie tej uliczki przez teren objęty sporządzanym planem do ul. 
Szymanowskiego pozwoli na funkcjonalne połączenie odrestaurowanych budynków zabytkowych 
z istniejącym placem marsz. Józefa Piłsudskiego, stworzy także aleję widokową eksponującą 
odrestaurowane budynki zabytkowe. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 

Ad.67 Określenie dokładnego (dzień, miesiąc, rok) terminu tymczasowego zagospodarowania. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 

Ad.84 Wprowadzenie zakazu umieszczania wszelkich reklam na budynkach i ogrodzeniach poza szyldami 
o max. wymiarach 30x40cm. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 

Ad. 87 Należy usunąć linię zabudowy na działce nr 815/5; w dotychczas obowiązującym planie nie 
określano tej zasady, proponowana linia zabudowy, zwłaszcza w części o przebiegu prostopadłym do ulicy 
Szymanowskiego jest zdaniem wnoszącego uwagę nienaturalnym, sztucznym wtrętem do wykształconego 
układu urbanistycznego; w szczególności wyznaczenie tej linii nie uwzględnia faktycznej linii zabudowy 
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wyznaczonej przez istniejącą zabudowę. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 

Ad. 88 Na nieruchomości przy ulicy Szymanowskiego 8, plan powinien przewidzieć ochronę kulturową na 
analogicznych zasadach jak dla budynku przy ulicy Szymanowskiego 6, dla budynku mieszkalnego 
istniejącego w dacie przystąpienia do sporządzenia planu. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 

Ad. 89 Liczba miejsc parkingowych dla terenu 001-M/U31 powinna być utrzymana na zasadach 
określonych w dotychczasowym planie. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 

Ad. 90 Należy zrezygnować z ustalania formy pokrycia dachowego dla budynków na terenie 001-M/U31; 
w dotychczas obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 

Ad.91 Należy zrezygnować z wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na terenie 001-M/U31; 
w dotychczas obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 

Ad.92 Należy zrezygnować z wskaźnika intensywności zabudowy na terenie 001-M/U31; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 

Ad.93 Należy zrezygnować z ochrony podziałów geodezyjnych na terenie 001-M/U31; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 

Ad.94 Należy zrezygnować z ochrony ogrodzenia nieruchomości przy ulicy Szymanowskiego 6; 
w dotychczas obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona . 

Ad.95 Należy zrezygnować z wykluczenia lokalizacji szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; na terenie 001-M/U31 w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzględniona. 
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Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 1.10.2009 r. do 29.10.2009 r. we 
fragmentach obejmujących tereny 001-M/U31 i 004-M/U31 (tereny do których wprowadzono zmiany po 
pierwszym wyłożeniu), w ustawowym terminie wpłynęły następujące pisma z uwagami: 

I. Zarząd Osiedla Strzyża, ul. Sychty 12/14, 80-276 Gdańsk – pismo z dnia 12 listopada 2009 r. (data 
wpływu 13 listopada 2009 r.), 

dla obszaru planu będącego przedmiotem wyłożenia wnosi o: 
1) Wprowadzenie w §5 przedmiotowego planu następujących wskaźników parkingowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne – min. 1,8 / mieszkanie (z tego 0,5 /mieszkanie jako ogólnodostępne), 
b) domy studenckie, internaty – min. 5 / 10 pokoi, 
c) hotele pracownicze, asystenckie – min. 1 / 1 pokój, 
d) schroniska młodzieżowe – min. 5 / 10 pokoi, 
e) hotele - min. 1 / 1 pokój, 
f) domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych, domy opieki - min. 2 / 10 miejsc, 
g) obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2 – min.8 miejsc/100 m2 pow. sprzedaży, 
h) restauracje, kawiarnie, bary - min. 3 / 10 miejsc, 
i) biura, urzędy, poczty, banki – obiekty do 200 m2 pow. użytkowej - min.7 miejsc/100 m2 pow. użytkowej, 
j) biura, urzędy, poczty, banki – obiekty powyżej 200 m2 pow. użytkowej - min.5 miejsc/100 m2 pow. 
użytkowej, 
k) przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty do 200 m2 pow. użytkowej - min.7 
miejsc/100 m2 pow. użytkowej, 
l) przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty powyżej 200 m2 pow. użytkowej - min.5 
miejsc/100 m2 pow. użytkowej, 
m) szkoły średnie – min. 3/1 pom. nauki, 
n) szkoły wyższe i inne obiekty dydaktyczne – min.10/1 pom. nauki lub min.5/ 10 studentów, 
o) rzemiosło usługowe min.5 / 100 m2 pow. użytkowej, 

2) Wprowadzenie dla karty terenu 004 zakazu lokalizacji wszelkich masztów telefonii komórkowej 
z wyłączeniem przypadku ukrycia stacji bazowych w bryle budynku (pod warstwą elewacyjną), 

3) Wprowadzenie dla karty terenu 004 ograniczenia lokalizacji w budynkach mieszkalnych funkcji 
usługowej do maksimum 1/3 powierzchni użytkowej budynku, jednak nie więcej niż 75 m2 w jednym 
budynku, 

4) Usunięcie z karty terenu 004 z pkt.9 dopuszczenia zaopatrzenia w gaz bezprzewodowy, 

5) Wyłączenia w karcie terenu 004 pkt.4 budynków zamieszkania zbiorowego, 

6) Wprowadzenie w karcie terenu 004 pkt.7.3 na obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego 
i oznaczonym literami „b” – 35% minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej, 

7) Wprowadzenie w karcie terenu 004 pkt. 7.5b – 11m maksymalnej wysokości zabudowy, 

8) Usunięcia z kart terenu 004 pkt. 9.1d i pkt. 17.3 – dopuszczenia dojazdu od ulicy Szymanowskiego przez 
teren 003-KS, 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

II. Zawisza Sp. z o.o., ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia – pismo z dnia 12 listopada 2009 r. (data 
wpływu 13 listopada 2009 r.), 

do terenu 001-M/U31wnosi o: 
9) Wprowadzenie tzw. obszaru „f” ustalonego w sąsiadującym mpzp Wrzeszcz byłe koszary przy ulicy 
Słowackiego w mieście Gdańsku stanowiącego bufor ochronny dla budynków zabytkowych 
z analogicznymi zapisami dotyczącymi jego zagospodarowania (wyłączenie możliwości zabudowy), jak 
obowiązujące w w/w mpzp; obszar ten wyznaczony zostałby poprzez przedłużenie granicy przyległego do 
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zabytków obszaru „f” do styku z ulicą Szymanowskiego od strony byłych koszar, następnie wzdłuż ul. 
Szymanowskiego w kierunku al. Grunwaldzkiej do granicy sporządzanego planu, 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

III. Jerzy Szulist, Gdańsk (adres do korespondencji: Andrzej Machiński, Gdynia) – pismo z dnia 14 
lipca 2009 r. (data wpływu 14 lipca 2009 r.), 

dla terenu 001-M/U31 wnosi o: 
10) Należy usunąć linię zabudowy na działce nr 815/5; w dotychczas obowiązującym planie nie określano 
tej zasady, proponowana linia zabudowy, zwłaszcza w części o przebiegu prostopadłym do ulicy 
Szymanowskiego jest nienaturalnym, sztucznym wtrętem do wykształconego układu urbanistycznego; 
w szczególności wyznaczenie tej linii nie uwzględnia faktycznej linii zabudowy wyznaczonej przez 
istniejącą zabudowę. 

11) Na nieruchomości przy ulicy Szymanowskiego 8, plan powinien przewidzieć ochronę kulturową na 
analogicznych zasadach jak dla budynku przy ulicy Szymanowskiego 6, dla budynku mieszkalnego 
istniejącego w dacie przystąpienia do sporządzenia planu. 

12) Liczba miejsc parkingowych dla terenu 001-M/U31 powinna być utrzymana na zasadach określonych 
w dotychczasowym planie. 

13) Należy zrezygnować z ustalania formy pokrycia dachowego dla budynków na terenie 001-M/U31; 
w dotychczas obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

14) Należy zrezygnować ze wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na terenie 001-M/U31; 
w dotychczas obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

15) Należy zrezygnować ze wskaźnika intensywności zabudowy na terenie 001-M/U31; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

16) Należy zrezygnować z ochrony podziałów geodezyjnych na terenie 001-M/U31; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

17) Należy zrezygnować z ochrony ogrodzenia nieruchomości przy ulicy Szymanowskiego 6; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

18) Należy zrezygnować z zasad wycinki drzew na terenie 001-M/31; w dotychczas obowiązującym planie 
nie określano tej zasady. 

19) Należy zrezygnować z wykluczenia lokalizacji szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; na terenie 001-M/U31 w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

Do wyłożonego we fragmentach projektu planu wpłynęła również uwaga Radnego Miasta Gdańska – 
pana Macieja Krupy (wpływ 5.11.2009 r.) dotycząca terenu 003-KS, który nie był przedmiotem II-go 
wyłożenia. Uwaga dotyczyła rezygnacji z dopuszczonej w planie realizacji tymczasowego parkingu na tym 
terenie. Uwaga została rozpatrzona i uwzględniona. 

Projekt planu był ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02 lutego 2010 r. do 02 marca 
2010 r. Przedmiotem wyłożenia był teren oznaczony w planie symbolem 003-KS, położony na zapleczu 
placu marsz. Józefa Piłsudskiego, dla którego po wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 
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1 października do 29 października 2009 r. wprowadzono zmiany w zapisach karty terenu. 

Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w ustawowym terminie wpłynęły cztery pisma 
z następującymi uwagami: 

I. Zarząd Osiedla Strzyża (ul. Sychty 12/14, 80-276 Gdańsk) pismo z dnia 05 marca 2010 roku (data 
wpływu 05 marca 2010 roku), 

w którym wnioskuje o: 
1) Wprowadzenie w §5 przedmiotowego planu następujących wskaźników parkingowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne – min. 1,8 / mieszkanie (z tego 0,5 /mieszkanie jako ogólnodostępne), 
b) domy studenckie, internaty – min. 5 / 10 pokoi, 
c) hotele pracownicze, asystenckie – min. 1 / 1 pokój, 
d) schroniska młodzieżowe – min. 5 / 10 pokoi, 
e) hotele - min. 1 / 1 pokój, 
f) domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych, domy opieki - min. 2 / 10 miejsc, 
g) obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2 – min.8 miejsc/100 m2 pow. sprzedaży, 
h) restauracje, kawiarnie, bary - min. 3 / 10 miejsc, 
i) biura, urzędy, poczty, banki – obiekty do 200 m2 pow. użytkowej - min.7 miejsc/100 m2 pow. użytkowej, 
biura, urzędy, poczty, banki – obiekty powyżej 200 m2 pow. użytkowej - min.5 miejsc/100 m2 pow. 
użytkowej, 
k) przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty do 200 m2 pow. użytkowej - min.7 
miejsc/100 m2 pow. użytkowej, 
przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty powyżej 200 m2 pow. użytkowej - min.5 
miejsc/100 m2 pow. użytkowej, 
m) szkoły średnie – min. 3/1 pom. nauki, 
n) szkoły wyższe i inne obiekty dydaktyczne – min.10/1 pom. nauki lub min.5/ 10 studentów, 
o) rzemiosło usługowe min.5 / 100 m2 pow. użytkowej, 

2) wprowadzenie zakazu lokalizacji wszelkich masztów telefonii komórkowej, 

3) wprowadzenie w karcie terenu 003 w pkt. 7 maksymalnej wysokości zabudowy 3,0m, 

4) wprowadzenie w karcie terenu 003 w pkt. 11 minimalnej ilości zieleni ogólnodostępnej w wysokości 
80% całkowitej powierzchni dachu, 

5) usunięcie z karty terenu 003 pkt. 13 dopuszczenia tymczasowego dojazdu do terenu 004-M/U31 na 
zapleczu ul. M. Karłowicza, 

6) usunięcie z karty terenu 003 w pkt.14.1.c zapisu odnoszącego się do realizacji parkingu tymczasowego, 

7) usunięcie z karty terenu 003 pkt. 17.3 – dopuszczenia dojazdu do terenu 004-M/U31. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

II. Maciej Krupa, Radny Miasta Gdańska – pisma z dnia 15 marca 2010 r. (data wpływu 16 marca 2010 
r.), 

w którym wnioskuje o: 
8) wykreślenie z karty terenu 003 pkt.13 oraz pkt. 17.3 dopuszczenia dojazdu do terenu 004-M/U31 przez 
teren 003-KS. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

III. Jerzy Szulist, Gdańsk (adres do korespondencji: Andrzej Machiński, Gdynia) – pismo z dnia 12 
marca 2010 r. (data wpływu 16 marca 2010 r.), 
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w którym wnioskuje o: 
9) należy usunąć linię zabudowy na działce nr 815/5; w dotychczas obowiązującym planie nie określano tej 
zasady, proponowana linia zabudowy, zwłaszcza w części o przebiegu prostopadłym do ulicy 
Szymanowskiego jest nienaturalnym, sztucznym wtrętem do wykształconego układu urbanistycznego; 
w szczególności wyznaczenie tej linii nie uwzględnia faktycznej linii zabudowy wyznaczonej przez 
istniejącą zabudowę, 

10) na nieruchomości przy ulicy Szymanowskiego 8, plan powinien przewidzieć ochronę kulturową na 
analogicznych zasadach jak dla budynku przy ulicy Szymanowskiego 6, dla budynku mieszkalnego 
istniejącego w dacie przystąpienia do sporządzenia planu, 

11) liczba miejsc parkingowych dla terenu 001-M/U31 powinna być utrzymana na zasadach określonych 
w dotychczasowym planie, 

12) należy zrezygnować z ustalania formy pokrycia dachowego dla budynków na terenie 001-M/U31; 
w dotychczas obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

13) należy zrezygnować ze wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na terenie 001-M/U31; 
w dotychczas obowiązującym planie nie określano tej zasady, 

14) należy zrezygnować ze wskaźnika intensywności zabudowy na terenie 001-M/U31; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady, 

15) należy zrezygnować z ochrony podziałów geodezyjnych na terenie 001-M/U31; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady, 

16) należy zrezygnować z ochrony ogrodzenia nieruchomości przy ulicy Szymanowskiego 6; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady, 

17) należy zrezygnować z zasad wycinki drzew na terenie 001-M/U31; w dotychczas obowiązującym planie 
nie określano tej zasady, 

18) należy zrezygnować z wykluczenia lokalizacji szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; na terenie 001-M/U31 w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady. 

19) zawieszenie procedowania planu do czasu wyjaśnienia wątpliwości odnośnie granicy strefy 
konserwatorskiej ustalonej wpisem do rejestru zabytków zespołu budynków koszar 1 i 2 pułku huzarów. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

Projekt planu był ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 września 2011 r. do 29 
września 2011 r., w ustawowym terminie wpłynęły następujące pisma z uwagami: 

I. Zarząd Osiedla Strzyża (ul. Sychty 12/14, 80-276 Gdańsk) - pismo z dnia 20 września 2011 r. (data 
wpływu 26 września 2011 r.), 

w którym wnosi o: 
1) Wpisanie do karty terenu 003–KS w § 9 ust. 13 dopuszczenia tymczasowego zagospodarowania jako 
terenu rekreacji. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona . 

II.Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A., Gdynia – pismo z dnia 13 października 2011 r. (data wpływu 13 
października 2011 r.), 
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w którym wnosi o: 
2) Doprecyzowanie w ust. 9 pkt.1, że dostępność drogowa od i do ulicy Szymanowskiego będzie odbywać 
się na zasadach relacji prawoskrętnych. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona . 

III.Jerzy Szulist, Gdynia - pismo z dnia 11 października 2011 r. (data stempla pocztowego 13 
października 2011 r.), 

w którym wnosi o: 
3) Usunięcie linii zabudowy na działce nr 815/3; w dotychczas obowiązującym planie nie określano tej 
zasady, proponowana linia zabudowy, zwłaszcza w części o przebiegu prostopadłym do ulicy 
Szymanowskiego jest (zdaniem wnoszącego uwagę) nienaturalnym, sztucznym wtrętem do wykształconego 
układu urbanistycznego; w szczególności wyznaczenie tej linii nie uwzględnia faktycznej linii zabudowy 
wyznaczonej przez istniejącą zabudowę, 
4) Wprowadzenie w planie dla nieruchomości przy ulicy Szymanowskiego 8, ochrony kulturowej na 
analogicznych zasadach jak dla budynku przy ulicy Szymanowskiego 6, dla budynku mieszkalnego 
istniejącego w dacie przystąpienia do sporządzenia planu, 
5) Utrzymanie liczby miejsc parkingowych dla terenu 001-M/U31 na zasadach określonych 
w dotychczasowym planie, 
6) Rezygnację z ustalania formy pokrycia dachowego dla budynków na terenie 001-M/U31; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady, 
7) Rezygnację ze wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na terenie 001-M/U31; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady, 
8) Rezygnację ze wskaźnika intensywności zabudowy na terenie 001-M/U31; w dotychczas obowiązującym 
planie nie określano tej zasady, 
9) Rezygnację z ochrony podziałów geodezyjnych na terenie 001-M/U31; w dotychczas obowiązującym 
planie nie określano tej zasady, 
10) Rezygnację z ochrony ogrodzenia nieruchomości przy ulicy Szymanowskiego 6; w dotychczas 
obowiązującym planie nie określano tej zasady, 
11) Rezygnację z zasad wycinki drzew na terenie 001-M/31; w dotychczas obowiązującym planie nie 
określano tej zasady, 
12) Rezygnację z wykluczenia lokalizacji szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; na terenie 001-M/U31 w dotychczas obowiązującym 
planie nie określano tej zasady. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

Projekt planu był ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 2 grudnia 2011 r. do 30 
grudnia 2011 r. Przedmiotem wyłożenia były tereny oznaczone w planie symbolami 002-ZP i 005-KD81, 
w ustawowym terminie wpłynęło następujące pismo z uwagami: 

I. Zarząd Osiedla Strzyża (ul. Sychty 12/14, 80-276 Gdańsk) - pismo z dnia 20 września 2011 r. (data 
nadania 13.01.2012r., data wpływu 17.01. 2012r.), 

dla terenu 002-ZP i 005-KD81: 
1)nie zgadza się na poszerzenie pasa drogowego ul. Szymanowskiego (teren 005-KD81) w rejonie 
skrzyżowania z al. Grunwaldzką, ponieważ spowoduje to pomniejszenie terenu placu marsz. Józefa 
Piłsudskiego (teren 002-ZP), 

dla terenu 005-KD81 wnosi o: 
2)przedłużenie szpaleru zieleni wysokiej po południowo – wschodniej stronie ulicy Szymanowskiego do jej 
skrzyżowania z al. Grunwaldzką, 

dla terenu 002-ZP, 003-KS i 004-M/U31 wnosi o: 
3) zmianę w kartach powyższych terenów wskaźnika intensywności zabudowy w związku ze zmianą 
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definicji intensywności, 

dla terenu 003-KS wnosi o: 
4) wpisanie do karty terenu 003-KS w §9 ust. 13 dopuszczenia tymczasowego zagospodarowania jako 
terenu rekreacji, 

Uwaga do prognozy oddziaływania na środowisko dotyczy: 
5) uzupełnienie aneksu do prognozy oddziaływania na środowisko o analizę oddziaływania na środowisko 
poszerzenia pasa drogowego ul. Szymanowskiego (teren 005-KD81) i związanego z tym zmniejszenia 
obszaru placu marsz. Józefa Piłsudskiego (teren 002-ZP). 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

Projekt planu był ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 3 lipca 2012 r. do 31 lipca 
2012 r. W ustawowym terminie wpłynęło następujące pismo z uwagami: 

I. Zarząd Osiedla Strzyża, Gdańsk - (data nadania 15.08.2012r., data wpływu 17.08. 2012r.), 

dla terenu 003-KS wnosi o: 

1) wpisanie do karty terenu 003-KS w §9 ust. 13 dopuszczenia tymczasowego zagospodarowania jako terenu 
rekreacji, 

dla terenu 002-ZP i 005-KD81: 

2) nie zgadza się na poszerzenie pasa drogowego ul. Szymanowskiego (teren 005-KD81) w rejonie 
skrzyżowania z al. Grunwaldzką, ponieważ spowoduje to pomniejszenie terenu placu marsz. Józefa 
Piłsudskiego (teren 002-ZP), 

dla terenu 001-M/U31 wnosi o: 

3) wpisanie w ust. 7 pkt 8 karty terenu - kształt dachu stromy o spadkach minimum 45º, 

4) uszczegółowienie zapisu ust. 11 pkt 5 karty terenu dotyczącego nowych nasadzeń drzew w przypadku 
wycinki istniejących, o wymóg lokalizacji ich w odległości do 0,5 km od miejsca wycinki, 

dla terenu 002-ZP, wnosi o: 

5) podwyższenie w ust. 7 pkt 3 karty terenu - wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 
z ustalonych 60% do 70%, 

6) wpisanie w ust. 9 pkt 1 karty terenu – dostępność drogowa od ulic stykających się z placem marsz. Józefa 
Piłsudskiego, 

dla terenu 003-KS, wnosi o: 

7) uszczegółowienie zapisów ust. 7 pkt 9 karty terenu, w którym ustalono dach parkingu jako zieleń 
ogólnodostępna , tak aby jednoznacznie z niego wynikało, że zieleń ogólnodostępna ma rozpoczynać się na 
poziomie terenu 002-ZP i ma zostać zachowana jego swobodna dostępność (bez barier architektonicznych) 
od strony placu marsz. Józefa Piłsudskiego, 

dla terenu 004-M/U31, wnosi o: 

8) wprowadzenie w planie zalecanego podziału na działki budowlane (przynależne) dla całego kompleksu 
zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanego przy alei Wojska Polskiego, 

dla terenu 005-KD, wnosi o: 

9) uszczegółowienie zapisu ust. 7 pkt 1 karty terenu – tak aby gwarantował zachowanie i ochronę wszystkich 
drzew szpaleru po południowo – wschodniej stronie ulicy Szymanowskiego. 

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko dotyczą: 

10) uaktualnienia w tekście prognozy analizy dostępności terenów zieleni i rekreacji wobec znaczącego 
wzrostu liczby mieszkańców i przewidywane w projekcie planu zmniejszenie Placu marsz. Józefa 
Piłsudskiego wynikające z poszerzenia linii rozgraniczającej ul. Szymanowskiego. Ponadto projekt planu 
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nie realizuje zaleceń prognozy stanowiących, że wobec wzrostu zainwestowania osiedla garnizon zwiększy 
się zapotrzebowanie na zieleń publiczną i należy dążyć do powiększenia terenów rekreacyjnych, 

11) uzupełnienia aneksu do prognozy oddziaływania na środowisko o analizę oddziaływania na środowisko 
poszerzenia pasa drogowego ul. Szymanowskiego (teren 005-KD81) i związanego z tym zmniejszenia 
obszaru placu marsz. Józefa Piłsudskiego (teren 002-ZP). 

12) rezygnacji z aneksów do prognozy, sugerując zapisanie prognozy w formie jednolitego zaktualizowanego 
tekstu. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXI/638/12 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 25.10.2012r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa 

Piłsudskiego w mieście Gdańsku 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 3834


		2012-11-29T13:06:20+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




