
UCHWAŁA NR XXXII/662/12
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Velodromu na Zaspie  
pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera 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 r. poz. 647), art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 
106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, 
Nr 217, poz. 1281,  Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567). 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Velodrom na 
Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera w mieście Gdańsku (o numerze 
ewidencyjnym 0621) zwany dalej „planem”, obejmujący obszar o powierzchni ok. 28,5ha, zlokalizowany 
pomiędzy aleją Jana Pawła II, aleją gen. Józefa Hallera oraz ulicą Czarny Dwór. Od zachodu, południowego - 
zachodu i południa graniczący z terenem Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha Adalberta oraz 
ogródkami działkowymi. 

§ 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: właściciela 
podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru 
technologicznego,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) wysokość zabudowy - wysokość budynków w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

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

5) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże; 

6) 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; 

7) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

8) 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 ustalone w niniejszym 
planie. 

1. Tereny zabudowy usługowej: 

1) U33 tereny zabudowy usługowej - komercyjne i publiczne: 

a) z wyłączeniem: 

- stacji paliw, 

- warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, 

- stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów; 

b) dopuszcza się: 

- parkingi i garaże dla samochodów osobowych, 

- salony samochodowe (z serwisem), 

- małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej, 

- budynki zamieszkania zbiorowego, 

- mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

2. Tereny zieleni i wód: 

1) ZP62 tereny zieleni urządzonej - tereny miejskiej zieleni urządzonej dostępne dla publiczności, np.: parki, 
zieleńce, ogrody zabytkowe i tematyczne. Dopuszcza się: 

a) budynki obsługujące użytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, 
pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegółowej lokalizacji lub zasad kształtowania zabudowy, 

b) obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające pozwolenia na budowę. 
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§ 4. 1) 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; 

2) Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają 
oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

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

 
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. Mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością 1 mieszkanie Min. 2 0 
2 Domy studenckie, internaty 10 pokoi Min. 0,9 Min. 10 
3 Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokój Min. 0,4 Min. 0,2 
4 Schroniska młodzieżowe 10 łóżek Min. 0,9 Min. 3 
5 Hotele 1 pokój Min. 0,6 Min. 0,1 
6 Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty świadczące usługi 

hotelarskie 
1 pokój Min. 1 Min. 0,1 

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

opieki 
10 łóżek Min. 0,9 Min. 0,5 

9 Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2 1000 m2 pow. 
sprzed 

Min. 32 Min. 20 

10 Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc 
konsumpcyjnych 

Min. 15 Min. 6 

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

100 m2 pow. 
użytkowej 

Min. 5 Min. 1 

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

100 m2 pow. 
użytkowej 

Min. 3 Min. 1 

13 Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie – 
obiekty małe do 200 m2 pow. użytkowej 

100 m2 pow. 
użytkowej 

Min. 5 Min. 1 

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

100 m² pow. 
użytkowej 

Min. 2,5 Min. 1 

15 Kościoły, kaplice 1000 m2 pow. 
użytkowej Min. 2,5 Min. 3 

16 Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. 
użytkowej Min. 3 Min. 2 

17 Kina 100 miejsc 
siedzących Min. 5 Min. 4 

18 Tatry, filharmonie 100 miejsc 
siedzących Min. 15 Min. 2 

19 Muzea małe do 1000 m2 powierzchni wystawienniczej 1000 m2 pow. 
wystawienniczej 

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

Min. 10 

20 Szkoły podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie 
do nauki 

Min. 0,5 Min. 3/szkoły 
podstawowe, 
Min. 5/gimnazja 

21 Szkoły średnie 1 pomieszczenie 
do nauki 

Min. 1 Min. 6 

22 Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne 10 studentów 
lub 

Min. 1,5 
lub 

Min. 4 
lub 
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1 pomieszczenie 
do nauki 

Min. 4 Min. 6 

23 Przedszkola, świetlice 1 oddział Min. 3 Min. 3 
24 Szpitale, kliniki 1 łóżko Min. 1 min. 0,1 

25 Rzemiosło usługowe 100 m² pow. 
użytkowej Min. 2 Min. 1 

26 Małe obiekty sportu i rekreacji 100 m² pow. 
użytkowej 

Min. 4 Min. 2 

27 Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort Min. 6 Min. 1 

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio. 

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

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

§ 7. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001 - ZP62 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0621. 

1. Numer terenu : 001. 

2. Powierzchnia terenu : 27,5 ha. 

3. Przeznaczenie terenu : ZP62 teren zieleni urządzonej – ujęcia wody oraz park - centrum sportów 
kołowych (wrotkarsko - rowerowo - wózkarskich z wykluczeniem sportów motorowych), rekreacji i edukacji 
wraz z niezbędną infrastrukturą oraz obiektami towarzyszącymi i obsługującymi użytkowników terenu. 

4. Funkcje wyłączone : 

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m2, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 6; 

2) baza noclegowa powyżej 60 miejsc noclegowych. 

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) wloty ciągów pieszych: 

a) główne wejście na teren w rejonie skrzyżowania ulicy Czarny Dwór (projektowanej tzw. Drogi Zielonej 
– poza granicami planu) i alei Jana Pawła II (poza granicami planu), 

b) wejście na teren w rejonie skrzyżowania alei gen. Józefa Hallera (poza granicami planu) z ulicą 
Bolesława Chrobrego (poza granicami planu), 

c) wejście na teren w rejonie zachodniego narożnika terenu, na styku alei Jana Pawła II (poza granicami 
planu) oraz terenu szpitala św. Wojciecha Adalberta (poza granicami planu), 

d) wejście na teren w rejonie skrzyżowania alei gen. Józefa Hallera (poza granicami planu) z ulicą Czarny 
Dwór (projektowaną tzw. Drogą Zieloną - poza granicami planu), 

e) wejście na teren od strony ulicy Powstańców Wielkopolskich (poza granicami planu); 

3) ciągi eksploatacyjne przeznaczone do obsługi ujęcia wody oraz do uprawiania sportów wrotkarsko - 
rowerowo - wózkarskich znajdujące się w obszarze ścisłej ochrony ujęć wód podziemnych "Czarny Dwór" 
oraz "Zaspa" z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 10 oraz ust. 18 pkt 8 i 13; 

4) dominanta kompozycyjna w narożniku terenu u zbiegu alei Jana Pawła II i ulicy Czarny Dwór 
(projektowanej tzw. Drogi Zielonej - poza granicami planu); 

5) lokalizację obiektów kubaturowych towarzyszących i obsługujących użytkowników terenu, 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt. 5, 6, dopuszcza się jedynie na obszarze wydzielonym liniami podziału 
wewnętrznego i oznaczonym literą "a" - jak na rysunku planu; 
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6) na obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego i oznaczonym literą "b" - jak na rysunku planu, 
możliwa realizacja jedynie obiektów typu szatnie, węzły sanitarne, punkty informacyjne, z zastrzeżeniem 
ust. 7 pkt 9 lit. c oraz ust. 17 pkt 9; 

7) wykończenie elewacji materiałami szlachetnymi: tynkiem, klinkierem, drewnem, szkłem itp. 
z wykluczeniem paneli elewacyjnych, blach elewacyjnych niesystemowych, pokryć dachowych papowych 
i z blach trapezowych; 

8) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących typu billboard; 

9) dopuszcza się lokalizację reklam i szyldów będących integralną częścią projektu elewacji lub projektu 
zagospodarowania terenu; 

10) dopuszcza się tymczasową lokalizację nośników informacyjno - reklamowych związanych z imprezami 
sportowymi (plenerowymi) ogranizowanymi na terenie parku; 

11) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 

12) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób 
zamaskowany. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu : 

1) linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi; 

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

a) dla obszaru wydzielonego liniami podziału wewnętrznego i oznaczonego literą "a" - jak na rysunku 
planu - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 8%, 

b) dla obszaru wydzielonego liniami podziału wewnętrznego i oznaczonego literą "b" - jak na rysunku 
planu - minimalna: nie ustala się, maksymalna: zgodnie z pkt 9 lit. c; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla obszaru wydzielonego liniami podziału wewnętrznego i oznaczonego literą „a” jak na rysunku planu 
- 50%, 

b) dla obszaru wydzielonego liniami podziału wewnętrznego i oznaczonego literą „b” - jak na rysunku 
planu - 80%; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla obszaru wydzielonego liniami podziału wewnętrznego i oznaczonego literą "a" - jak na rysunku 
planu - minimalna: 0, maksymalna: 0,25, 

b) dla obszaru wydzielonego liniami podziału wewnętrznego i oznaczonego literą "b" - jak na rysunku 
planu - minimalna: 0, maksymalna: zgodnie z pkt 9 lit. c; 

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

a) dla zabudowy w obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego i oznaczonym literą „a” - 10,0 m 
z zastrzeżeniem pkt 9 lit. a oraz ust. 17 pkt 7, 

b) dla zabudowy w obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego i oznaczonym literą „b” – 4,0 
m; 

6) gabaryty inne - dowolne; 

7) formy zabudowy - dowolne; 

8) kształt dachu - dowolny; 

9) inne: 

a) maksymalna wysokość zabudowy dla dominanty kompozycyjnej, o której mowa w ust. 6 pkt 4 - 15,0 m, 

b) maksymalna wielkość powierzchni całkowitej kondygnacji dla dominanty, o której mowa w ust. 6 pkt 4, 
powyżej wysokości 10,0 m - 500,0 m2, 
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c) maksymalna wielkość powierzchni całkowitej wszystkich obiektów, o których mowa w ust. 6 pkt 6 – 
200,0 m2, 

d) podejmowanie przedsięwzięć wymagających przy realizacji odwadniania terenu lub palowania wymaga 
uprzedniego szczegółowego rozpoznania warunków hydrogeologicznych, które udokumentują, że 
działania te nie zmniejszą wydajności ujęć lub przydatności ujmowanej wody i nie pogorszą stanu 
środowiskowego wód podziemnych, w szczególności poprzez dopływ do warstw wodonosnych słonych 
wód morskich. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej : 

1) dostępność drogowa - 

a) od alei Jana Pawła II (poza granicami planu) poprzez jeden zjazd w ramach istniejącego skrzyżowania 
z ulicą Jelitkowski Dwór - jak na rysunku planu, 

b) od alei gen. Józefa Hallera (poza granicami planu) poprzez jeden zjazd; 

2) parkingi - do realizacji na terenie: 

a) dla samochodów osobowych, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 8: 

- minimalna liczba miejsc postojowych - 100, 

- maksymalna liczba miejsc postojowych - 250, 

b) dla rowerów: 

- minimum 2,0 miejsca postojowe na 1,0 ha terenu zieleni urządzonej, 

- dla pozostałych funkcji towarzyszących i obsługujących użytkowników terenu 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 układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 16 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 17 pkt 12; 

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 – dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej : nie dotyczy. 

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody : 

1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB); 

2) przed przystąpieniem do nowego zagospodarowania należy przeprowadzić szczegółową inwentaryzację 
drzew i krzewów wraz z oceną ich zdrowotności i dostosować koncepcję zagospodarowania terenu do jej 
wyników; 

3) zachowanie istniejącego drzewostanu z dopuszczeniem przesadzenia lub wycinki drzew określonych 
w inwentaryzacji, o której mowa w pkt 2; 
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4) w pomieszczeniach przewidzianych na pobyt ludzi narażonych na uciążliwości, o których mowa w ust. 17 
pkt 13 i 14, zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności doprowadzającej poziom hałasu do 
obowiązujących norm dla tego typu pomieszczeń. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych : 

1) mała architektura - obowiązkowa; 

2) nośniki reklamowe - zgodnie z ust. 6 pkt 8 i 10; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - zakaz lokalizacji za wyjątkiem obiektów tymczasowych, 
o których mowa w ust. 17 pkt 4; 

4) urządzenia techniczne - dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 11; 

5) zieleń - obowiązkowa, zgodnie z ust. 11 pkt. 2 i 3; 

6) inne - ciągi kołowe dostosowane do uprawiania sportów wrotkarskich muszą posiadać gładką nawierzchnię 
o charakterze ciągłym (np. betonową , polimerową) z wykluczeniem materiałów bitumicznych. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: dopuszcza się jeden zjazd techniczny 
z ulicy Czarny Dwór do czasu realizacji projektowanej tzw. Drogi Zielonej. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: Fragment terenu - jak na rysunku planu - objęty 
granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku terenu, 

b) utworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych; 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zostały ujęte w ust.6 pkt. 4 - 11, ust. 7, 9, 12 i 17. 

15. Stawka procentowa: nie dotyczy. 

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów : 

1) teren położony w granicach obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony ujęć wód podziemnych „Czarny 
Dwór" oraz "Zaspa”, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) na terenie występują obszary ścisłej ochrony ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór" oraz "Zaspa”, 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) na terenie występują studnie głębinowe wraz z terenami ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych 
„Czarny Dwór' oraz "Zaspa”, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) strefa ograniczeń od istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia, zagospodarowanie zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

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

1) w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników parku ustala się wymóg podziału terenu na część 
związaną z wyczynowym uprawianiem sportów kołowych (wrotkarsko - rowerowo - wózkarskich) oraz 
cześć związaną z rekreacją, wypoczynkiem i edukacją; 

2) zagospodarowanie terenu oraz elementy i urządzenia sportowe w części związanej z wyczynowym 
uprawianiem sportów kołowych (wrotkarsko - rowerowo - wózkarskich) muszą być zgodne z przepisami 
Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich; 

3) w części terenu związanej z wyczynowym uprawianiem sportów kołowych (wrotkarsko - rowerowo - 
wózkarskich) ustala się minimalne wyposażenie w elementy i urządzenia sportowe: wielofunkcyjne boisko 
do gier zespołowych (np. do gry w hokeja na wrotkach), owalny tor wyczynowy o długości minimum 200 
m, tor uliczny z zastrzeżeniem pkt 9; 
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4) dopuszcza się zadaszenie terenowych urządzeń sportowych realizowane w formie przekryć namiotowych 
oraz powłok pneumatycznych z zastrzeżeniem pkt. 7; 

5) w obiektach kubaturowych, które mogą być zrealizowane w obszarze wydzielonym liniami podziału 
wewnętrznego i oznaczonym literą „a”, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, dopuszcza się realizację funkcji 
towarzyszących i obsługujących użytkowników terenu: gastronomia (kawiarnie, bary restauracje), 
wypożyczalnie sprzętu sportowego, serwis sprzętu sportowego, siedziby klubów i federacji sportowych, 
miejsca noclegowe z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2, zaplecze sanitarne dla użytkowników terenu (szatnie, 
węzły sanitarne), punkty medyczne, punkty informacyjne, sale sportowe (np. skatepark pod dachem), 
obsługa miasteczka ruchu, powierzchnie niezbędne do zarządzania terenem, itp.; 

6) w obiektach handlowych, które mogą być zrealizowane w obszarze wydzielonym liniami podziału 
wewnętrznego i oznaczonym literą „a”, o których mowa w ust. 6 pkt 5, dopuszcza się jedynie handel 
sprzętem i akcesoriami sportowymi; 

7) maksymalna wysokość 10,0 m, o której mowa w ust. 7 pkt 5, dotyczy tylko obiektów kubaturowych 
wymagających pozwolenia na budowę, dla obiektów czasowych, nie wymagających pozwolenia na budowę 
(typu przekrycia namiotowe, powłoki pneumatyczne) oraz elementów konstrukcyjnych i budowli (typu 
słupy, podpory konstrukcyjne) wysokość jest dowolna; 

8) parkingi dla samochodów osobowych oraz autobusów należy realizować jedynie z dojazdem od strony alei 
Jana Pawła II, w obszarze wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego i oznaczonym literą "a"; 

9) w granicach obszaru ścisłej ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych "Czarny Dwór" oraz "Zaspa" 
dopuszcza się jedynie zagospodarowanie terenu w formie ciągów eksploatacyjnych przeznaczonych do 
obsługi ujęcia wody oraz do uprawiania sportów wrotkarsko - rowerowo - wózkarskich, ciągów pieszych 
oraz małej architektury; 

10) maksymalna szerokość ciągów kołowych, o których mowa w ust. 6 pkt 3 - 6,5 m; 

11) fragmenty ciągów kołowych dostosowanych do uprawiania sportów wrotkarsko - rowerowo - 
wózkarskich, zlokalizowane poza obszarem ścisłej ochrony ujęć wód podziemnych "Czarny Dwór" oraz 
"Zaspa" i wykorzystywane jako dojazd do w/w obszaru należy również zrealizować w formie ciągów 
eksploatacyjnych do obsługi ujęcia wody, z zastrzeżeniem ust. 18 pkt 13; 

12) na terenie wydzielonym liniami podziału wewnętrznego i oznaczonym literami "a" maksymalne natężenie 
odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,15; 

13) w północnej, północno – zachodniej oraz wschodniej części terenu występują wysokie poziomy hałasu 
w środowisku od ulicy Czarny Dwór, alei Jana Pawła II oraz alei gen. Józefa Hallera (poza granicami 
planu); 

14) teren potencjalnie zagrożony wystąpieniem wysokich poziomów hałasu w środowisku od projektowanej 
tzw. Drogi Zielonej; 

15) należy utrzymać funkcje rowów odwadniających; 

16) ustala się przynajmniej jedno połączenie pieszo – kołowe przez rów odwadniający „E” o szerokości 
minimum 12,0 m w przypadku realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z zaleceniami z ust. 18 pkt 1 i 
2; 

17) ustala się priorytet ruchu kołowego (wrotkarsko - rowerowo - wózkarskiego) nad ruchem pieszym; 

18) w sezonie zimowym obiekty i urządzenia sportowe mogą być również wykorzystywane do uprawiania 
sportów zimowych (narciarsko - łyżwiarskich). 

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych : 

1) po północnej stronie rowu odwadniającego „E” zaleca się zagospodarowanie terenu związane 
z wyczynowym uprawianiem sportów kołowych wrotkarsko - rowerowo - wózkarskich; 

2) po południowej stronie rowu odwadniającego „E” zaleca się zagospodarowanie terenu związane 
z rekreacją, wypoczynkiem i edukacją, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 9; 

3) w części terenu związanej z rekreacją, wypoczynkiem i edukacją zaleca się realizację urządzeń sportowo - 
rekreacyjno - terenowych jak np.: ciągi kołowe dostosowane do uprawiania sportów wrotkarsko - 
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rowerowo - wózkarskich, boiska wielofunkcyjne, skateparki, place do freestyle’u, place zabaw, ścianki 
wspinaczkowe, miasteczko ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 9; 

4) zalecane lokalizacje wlotów ciągów pieszych, o których mowa w ust. 6 pkt 2 - jak na rysunku planu; 

5) zalecany rejon lokalizacji dominanty kompozycyjnej, o której mowa w ust. 6 pkt 4 - jak na rysunku planu; 

6) zaleca się zagospodarowanie parku jako centrum sportów kołowych, rekreacji i edukacji wraz z niezbędną 
infrastrukturą oraz obiektami towarzyszącymi i obsługującymi użytkowników terenu według jednolitego 
projektu; 

7) zaleca się formy zabudowy maksymalizujące bezpośredni kontakt obiektów z otaczającą zielenią 
i sportowo – rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu; 

8) zalecany przebieg ciągów eksploatacyjnych przeznaczonych do obsługi ujęcia wody oraz do uprawiania 
sportów wrotkarsko - rowerowo - wózkarskich, o których mowa w ust 6 pkt 3 - jak na rysunku planu; 

9) zaleca się realizację ciągów kołowych dostosowanych do uprawiania sportów wrotkarsko - rowerowo - 
wózkarskich w części terenu związanej z rekreacją, wypoczynkiem i edukacją zgodnie z przepisami 
Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 10; 

10) zaleca się oświetlenie wszystkich ciągów kołowych dostosowanych do uprawiania sportów wrotkarsko - 
rowerowo - wózkarskich z zachowaniem tzw. "strefy upadkowej"; 

11) zaleca się aby ciągi kołowe dostosowane do uprawiania sportów wrotkarsko - rowerowo - wózkarskich 
pozbawione były przeszkód typu studzienki, lampy, spowalniacze itp.; 

12) zaleca się prowadzenie ciągów pieszych bezkolizyjnie wzgledem ciągów kołowych dostosowanych do 
uprawiania sportów wrotkarsko - rowerowo - wózkarskich; 

13) zaleca się aby konstrukcja nawierzchni ciągów eksploatacyjnych przeznaczonych do obsługi ujęcia wody 
oraz do uprawiania sportów wrotkarsko - rowerowo - wózkarskich umożliwiała przeniesienie obciążeń od 
pojazdów obsługujących ujęcia o masie całkowitej do ok. 10 ton; 

14) zaleca się lokalizację minimum 5 miejsc postojowych dla autobusów; 

15) zaleca się rozproszenie miejsc postojowych dla rowerów uwzględniające sposób zagospodarowania 
terenu; 

16) zaleca się realizację zabezpieczenia akustycznego w postaci wału ziemnego wzdłuż ulicy Czarny Dwór 
(projektowanej tzw. Drogi Zielonej – poza granicami planu); 

17) na terenie występują nasadzenia młodych drzew; 

18) na terenie znajdują się rowy odwadniające główne „E” oraz „E1” - jak na rysunku planu, będące 
odbiornikami wód opadowych z okolicznych terenów oraz rowy szczegółowe; 

19) zaleca się zachowanie otwartych koryt rowów odwadniających; 

20) na terenie znajdują się magistrale dn 400, dn 600 oraz inne uzbrojenie związane z ujęciem wody; 

21) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP. 

§ 8. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002 - U33 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0621. 

1. Numer terenu : 002. 

2. Powierzchnia terenu : 1,00 ha. 

3. Przeznaczenie terenu : U33 teren zabudowy usługowej. 

4. Funkcje wyłączone : 

1) salony samochodowe (z serwisem); 

2) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej. 

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się. 
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6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 
11. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu : 

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: 40%; 

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

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją - minimalna: 0, maksymalna: 1,5; 

5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 10,0 m; 

6) gabaryty inne - dowolne; 

7) formy zabudowy - dowolne; 

8) kształt dachu - dowolny; 

9) inne - podejmowanie przedsięwzięć wymagających przy realizacji odwadniania terenu lub palowania 
wymaga uprzedniego szczegółowego rozpoznania warunków hydrogeologicznych, które udokumentują, że 
działania te nie zmniejszą wydajności ujęć lub przydatności ujmowanej wody i nie pogorszą stanu 
środowiskowego wód podziemnych, w szczególności poprzez dopływ do warstw wodonosnych słonych 
wód morskich. 

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : dowolne. 

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej : 

1) dostępność drogowa - od ulicy Powstańców Wielkopolskich (poza granicami planu); 

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów - 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 układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 16 oraz ust. 17; 

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 – dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej : nie dotyczy. 

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody : w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni 
wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu : zakaz zagospodarowania 
tymczasowego. 
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14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji : Fragment terenu - jak na rysunku planu - objęty 
granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: realizacja nowego zagospodarowania usługowego; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku terenu, 

b) wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi; 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zostały ujęte w ust. 7, 9 i 17. 

15. Stawka procentowa : 30%. 

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów : teren położony w granicach obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony ujęć wód 
podziemnych „Czarny Dwór oraz Zaspa” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu: maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,2. 

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych : istniejąca 
infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP. 

§ 9. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są: 

1) Część graficzna - rysunek planu Velodromu na Zaspie pomiedzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa 
Hallera 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). 

§ 10. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do: 

1) Przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem. 

2) Publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Gdańska. 

§ 11. Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego rejonu Drogi Zielonej od ul. Jana Pawła II do torów kolejowych z Gdańska do Nowego Portu 
w mieście Gdańsku, uchwała nr XII/312/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2003 roku (Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego Nr 138, poz. 2459 z dnia 07 listopada 2003 roku); 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 10, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska 

Bogdan Oleszek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/662/12 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 29 listopada 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/662/12 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Velodromu na Zaspie pomiędzy aleja Jana 
Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera w mieście Gdańsku był wyłożony do publicznego wglądu wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.10.2012 roku do 29.10.2012 roku. 
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 12.11.2012 roku, do projektu planu nie wpłynęły żadne pisma 
z uwagami. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/662/12 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 
GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA. 

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