
 

 

UCHWAŁA NR XVI/180/2012 

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 

z dnia 23 maja 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puszcz Gdański 

„Rejon ul. Podkomorzego”.  

Na podstawie art.  18   ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113,   poz. 984,   Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717,  Nr 162,  poz. 1568; z 2004 

r.  Nr 102,  poz. 1055,  Nr 116,   poz.  1203; z 2005 r.  Nr 172,  poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  poz. 974,  Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52,  poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, poz.  146,  

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 

887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 14 ust. 8, art. 20 ust.1 oraz art. 29 ustawy z dnia  27  marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym   (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.  717; z 2004 r. 

Nr 6,  poz. 41,  Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.  Nr 113,  poz. 954,  Nr 130,  poz.1087; z 2006 r.  Nr 45, poz. 319, 

Nr  225, poz. 1635; z 2007 r.  Nr 127,  poz. 880; z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 

1413; z 2010 r.  Nr  24,  poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 

149,  poz. 996, Nr 155,   poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miasta uchwala, co 

następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się  miejscowy   plan   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   Pruszcz Gdański 

"Rejon ul.   Podkomorzego",   obejmujący obszar działki nr 500 obręb 12 położonej przy ul. Podkomorzego 

w Pruszczu Gdańskim,  po  stwierdzeniu,  że   plan   nie    narusza   ustaleń   Studium   Uwarunkowań 

i Kierunków   Zagospodarowania   Przestrzennego   miasta   Pruszcz Gdański,  uchwalonego  uchwałą  Nr 

XLIX/490/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2010 r.  

2. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi około 0,16 ha.  

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały oraz w załącznikach do niej.  

2. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) rysunek   planu w skali 1: 1000   wraz z wyrysem   ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański- stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie  realizacji zapisanych w planie  inwestycji z zakresu   infrastruktury   

technicznej,   które   należą   do   zadań  własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.  
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Rozdział 1. 
Przepisy ogólne  

§ 3. Podstawowym celem planu jest stworzenie prawnych warunków dla zagospodarowania przestrzennego 

obszaru w celu umożliwienia lokalizowania funkcji usługowej i mieszkaniowej bez wyznaczania proporcji 

między nimi na terenie objętym planem, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju i zgodności 

z wymogami  ładu przestrzennego.  

§ 4. 1. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych na 

rysunku planu i obowiązują łącznie.  

2. Ustalenia planu zawarte w uchwale obejmują:  

1) przepisy ogólne – zawarte w Rozdziale I;  

2) ustalenia– zawarte w Rozdziale II ;  

3) przepisy końcowe – zawarte w Rozdziale III.  

§ 5. 1. Obowiązującymi elementami ustaleń planu i wyznaczonymi na rysunku planu są:  

1) granica obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym lub zróżnicowanych zasadach 

zagospodarowania, oznaczone następującymi symbolami:  

- 1.U/M - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5) granice terenów i obiekty chronione na podstawie przepisów odrębnych.  

2. Elementami informacyjnymi oznaczonymi na rysunku planu, nie będącymi ustaleniami planu 

miejscowego są:  

1) wody publiczne;  

2) publiczne ciągi piesze.  

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) akcencie architektonicznym - należy przez to rozumieć: element architektoniczny kompozycji elewacji 

budynku,  cechami wyróżniający się z otoczenia i stanowiący punkt orientacyjny w przestrzeni;  

2) budowie urządzeń infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć  budowę drogi oraz 

wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;  

3) detalu i elementach wykończeniowych – należy przez to rozumieć, elementy znajdujące się na elewacji 

obiektu typu: materiały wykończeniowe, daszki, schody, poręcze, klamki, domofony, skrzynki pocztowe 

itp.;  

4) dopuszczeniu - należy przez to rozumieć zgodność z planem w szczególnych przypadkach wymagających 

spełnienia warunków wymienionych w ustaleniach szczegółowych;  

5) kondygnacji - należy  przez to  rozumieć kondygnację nadziemną;  

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć: linię ograniczającą obszar na którym 

dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli   naziemnych  

niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;  

7) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć teren wyznaczony przez rzut pionowy zewnętrznych 

krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów 

budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów 

drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, 

oświetlenia zewnętrznego;  
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8) powierzchni   biologicznie    czynnej -   należy    przez    to    rozumieć   powierzchnię niezabudowaną 

i nieutwardzoną, pokrytą roślinnością urządzoną lub naturalną, a także wodą. W powierzchnię tę nie włącza 

się powierzchni parkingów i dróg wewnętrznych;  

9) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania   przestrzennego;  

10) przepisach   odrębnych -   należy   przez   to  rozumieć   przepisy  ustaw wraz z aktami    

wykonawczymi;  

11) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - 

wysokościowej w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;  

12) rzemiośle usługowym – należy    przez    to rozumieć: usługi rzemieślnicze (np. szewc, krawiec, stolarz, 

mechanik, fryzjer, zakład naprawy sprzętu RTV, itp.); oraz inną działalność na zasadzie analogii do 

wymienionych powyżej nie powodującej przekroczeń wartości normatywnych zanieczyszczeń powietrza 

i poziomu dźwięku w środowisku dla zabudowy mieszkaniowej, jak również powstawania odorów 

i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń;  

13) stawce procentowej - należy przez to rozumieć jednorazową opłatę wnoszoną na rzecz gminy, określoną 

w stosunku procentowym   do    wzrostu    wartości     nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu na 

zasadach określonych w art. 36 ust. 3 wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym;  

14) symbolu – należy przez to rozumieć oznaczenie terenu składające się z litery bądź liter;  

15) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach 

zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony 

także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej;  

16) terenie zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszczące     usługi;  

17) usługach komercyjnych - należy  przez to rozumieć usługi: handlu , gastronomii, biura, usługi turystyki, 

łączności, centra konferencyjne i wystawiennicze, usługi finansowe, działalność gospodarczą związaną 

z wykonywaniem wolnych zawodów, hotele, motele, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 

m
2
;  

18) usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi oświaty, nauki, usługi medyczne, zdrowia, 

opieki społecznej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu i ogólnodostępne usługi kultury;  

19) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od naturalnej warstwicy 

terenu, uśrednioną w granicach rzutu budynku (nie dotyczy kominów, szybów windowych i akcentów 

architektonicznych, które mogą przekroczyć max. wysokość o 1 m.).  

§ 7. Określenia inne niż użyte w § 6 uchwały należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi 

w przepisach odrębnych.  

Rozdział 2. 
Ustalenia  

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczony na rysunku 

planu symbolem 1. U/M.  

2. Przeznaczenie terenu: teren usług publicznych, komercyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; nie wyznacza się proporcji między funkcją usługową i mieszkaniową.  

3. Dla terenu 1. U/M ustala się zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy w stosunku do działki budowlanej:  

1) linie zabudowy – jak na rysunku planu: 4,0 m od granicy północnej, 10,0 m od granicy południowej, 30,0 

m od rzeki Radunia;  

2) powierzchnia zabudowy – maksymalna 30%;  

3) intensywność zabudowy – maksymalna – 0,80; minimalna 0,40;  

4) maksymalna wysokość zabudowy – trzy kondygnacje w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 12,0 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  
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5) geometria dachu i materiał jego krycia – dachy dwuspadowe z lukarnami; lukarny nakryte dachami 

dwuspadowymi; dopuszcza się stosowanie okien połaciowych; nachylenie połaci dachu do 45
0
, dachy kryte 

dachówką ceramiczną lub blachodachówką;  

6) procent powierzchni biologicznie czynnej – 40%;  

7) budynki niepodpiwniczone, poziom posadowienia parteru od 0,5 m n.p.t.;  

8) garaże – wbudowane, zakaz lokalizacji garaży wolnostojących;  

9) ogrodzenia o wysokości 1,5 m, zharmonizowane z architekturą budynków; projekt ogrodzenia wykonany 

łącznie z projektem budynków;  

10) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo-usługowych;  

11) zakaz realizacji nowej zabudowy. Zakaz nie dotyczy inwestycji posiadających pozwolenia na budowę 

i realizowanych. Dopuszcza się remonty obiektów i odbudowy ich części we wskaźniku powierzchni 

zabudowy realizowanego zgodnie z pozwoleniem na budowę. Pozostałe wskaźniki i parametry zgodnie 

z ustaleniami niniejszego planu.  

4. Zasady i ogólne warunki scalania i podziału nieruchomości – nie dotyczy.  

5. Zasady i ogólne warunki podziału nieruchomości:  

1) na obszarze objętym planem dopuszcza się podziały nieruchomości;  

2) przy realizacji nowych podziałów geodezyjnych należy zapewnić dostęp do drogi publicznej, który może 

być zrealizowany za pomocą układów dróg wydzielonych na rysunku planu oraz niewydzielonych dróg 

wewnętrznych, lub też zrealizowany na zasadach służebności zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) na obszarze planu ustala się wielkości powierzchni działek nowo wydzielanych:  

a) minimalna powierzchnia działki – nie ustala się,  

b) minimalna szerokość frontów działek – nie ustala się;  

4) na obszarze planu ustala się kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego, który powinien w miarę 

możliwości być zbliżony do 90
0
;  

5) dopuszcza się korektę wydzieleń geodezyjnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 

infrastruktury technicznej oraz układu drogowego.  

6. Teren przed realizacją inwestycji zgodnej z planem, wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań 

geotechnicznych. W przypadku występowania zróżnicowanych warunków geotechnicznych w obrębie 

lokalizacji - bezwzględnie należy stosować w budynkach dylatacje; przy niekorzystnych warunkach 

geotechnicznych grunt pod budowę należy odpowiednio przygotować przez np. wybranie warstwy torfu 

i zastosowanie zagęszczonej podsypki piaskowo-żwirowej, a także dokonać wyboru odpowiedniego rodzaju 

fundamentowania.  

7. Retencja wód zapewniona poprzez podłączenie do systemu kanalizacji deszczowej do zbiornika 

retencyjnego zlokalizowanego na sąsiedniej działce – zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami. Wody opadowe 

przechwytywane poprzez powierzchnie biologicznie czynne.  

8. Na terenie dopuszcza się miejsce pod lokalizację stacji transformatorowej lub rozdzielnię gazu 

z możliwością geodezyjnego wydzielenia działki w uzgodnieniu z właścicielami sieci – energetyką, gazownią.  

9. Zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.  

10. Obszar opracowania położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Obowiązują przepisy 

odrębne prawa wodnego.  

11. Należy zapewnić dogodny dojazd do obiektów na wypadek klęsk żywiołowych,  

katastrof lub wojny.   

12. Na obszarze objętym planem ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony  

konserwatorskiej - oznaczona jak na rysunku planu, w której ustanawia się:  
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1) dla obiektów archeologicznych i ich stref ochronnych obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich projektów 

i planów z właściwym terytorialnie Konserwatorem Zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum 

Archeologicznego w Gdańsku;  

2) w strefie, dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek 

prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody właściwego terytorialnie Konserwatora Zabytków, który 

każdorazowo określi inwestorowi, w wydanym pozwoleniu, zakres niezbędnych do wykonania, 

archeologicznych badań ratowniczych, wyprzedzających proces zainwestowania terenu;  

3) ustala   się   obowiązek wystąpienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem 

o wydanie pozwolenia na badania, z 2 - miesięcznym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia wykonania, 

archeologicznych badań ratowniczych, oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami;  

4) w przypadku odkrycia przez osobę prowadzącą roboty budowlane lub ziemne przedmiotu co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż   jest   on   zabytkiem, osoba ta jest zobowiązana:  

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,  

b) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce odkrycia,  

c) niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe, 

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.  

13. Ustala się w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:  

1) budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi w tym dzieci i młodzieży, w szczególności usługowe, winny 

posiadać rozwiązania techniczne i materiałowe gwarantujące ochronę przed hałasem, w tym ustalone   

zgodnie z przepisami o środowisku;  

2) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 

zaleca się wprowadzenie gatunków odpornych na podwyższone stężenie zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego;  

3) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 

środowiska gruntowo – wodnego;  

4) tereny przedogródków jako strefy współtworzącej pierzeję ulicy należy zagospodarować zielenią ozdobną;  

5) obowiązuje zakaz prowadzenia uciążliwej działalności gospodarczej kolidującej z funkcją mieszkaniową;  

6) wyloty kolektorów deszczowych muszą być wyposażone w komory z osadnikiem i separatory.  

14. Dostęp komunikacyjny od ulicy położonej przy południowej granicy  terenu. – ul. Podkomorzego.  

15. Miejsca postojowe:  

1) 2 miejsce postojowe w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na dom;  

2) 1 miejsce postojowe na 40m
2 
powierzchni użytkowej usług.  

16. W zakresie infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej;  

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych - grawitacyjne do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej 

z przepompownią PS-I przetłaczającą ścieki do oczyszczalni „Wschód” dla m. Gdańska; bezpośrednim 

odbiornikiem ścieków jest istniejący kolektor  0,60 m w ul. Grota Roweckiego;  

3) odprowadzenie ścieków deszczowych - z utwardzonych dróg i placów siecią kanalizacji deszczowej 

bezpośrednio do rzeki Radunia lub poprzez istniejący rów melioracyjny; na wylotach kolektorów projektuje 

się separatory substancji ropopochodnych poprzedzone komorą z osadnikiem;  

4) zaopatrzenie w gaz - ziemny przewodowy z miejskiego układu gazociągów średniego ciśnienia. Sieć 

osiedlowa średniego ciśnienia z indywidualnymi reduktorami dla każdego budynku; gaz wykorzystany do 

celów komunalnych i grzewczych;  

5) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych ekologicznych, niskoemisyjnych źródeł np. przy wykorzystaniu 

gazu ziemnego; wyklucza się stosowanie węgla jako paliwa stałego;  
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6) odpadki stałe - po segregacji w miejscu gromadzenia będą wywożone na grupowe wysypisko w Szadółkach 

dla miasta Gdańska; odpadki płynne nie będą występować;  

7) telekomunikacja – zaopatrzenie danego terenu w sieci teletechniczne z istniejących i projektowanych sieci 

telekomunikacyjnych szczególnie sieci szerokopasmowych i światłowodowych.  

8) na terenie dopuszcza się budowę nowych sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej; przebudowę, 

modernizację, rozbudowę i zastępowanie istniejących sieci i urządzeń nowymi odcinkami lub 

urządzeniami, wynikającymi z potrzeb;  

9) zagospodarowanie terenów w pasach technicznych i strefach ochronnych istniejących sieci infrastruktury, 

w tym odległości od zabudowy i zadrzewień od sieci podziemnej i naziemnych powinno spełniać wymogi 

określone przepisami odrębnymi;  

10) zasilanie nowej zabudowy w media infrastruktury technicznej - na podstawie warunków 

przyłączeniowych określonych przez dostawcę;  

11) na terenie istnieje możliwość realizowania stacji transformatorowych, rozdzielni gazu i przepompowni 

z możliwością wydzielenia geodezyjnego;  

12) usunięcie   wszelkich kolizji z nowoprojektowanymi obiektami winno odbyć się kosztem i staraniem 

inwestora.  

17. Wymaga się wysokiego standardu zabudowy i wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych:  

1) elementy architektury powinny reprezentować wysoką wartość estetyczną i użytkową. Muszą być  

realizowane w ujednoliconej stylistyce z użyciem materiałów o szlachetnych fakturach jak : drewno, 

okładziny kamienne,  wyprawy tynkarskie lub ceramiczne o szlachetnych fakturach, elementy ślusarskie – 

stal, żelazo kute, stal nierdzewna; wyklucza się okładziny z papy i PCV; kolorystyka elementów powinna 

być zharmonizowana z kolorystyką i fakturą naturalnych materiałów – zakaz stosowania jaskrawych 

kolorów, dopuszczona kolorystka kolorów ziemi – beże, szarości, brązy, biele, zielenie oliwkowe itp.;  

2) w powierzchniach utwardzonych (placach, przejściach pieszych) należy stosować materiały o szlachetnych 

fakturach (bruk, kamień, żwir, płyty o fakturach naturalnych materiałów, kostka brukowa betonowa itp.).  

18. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na przedmiotowym terenie dla obiektów o wysokości 

równej i większej od 10 m n.p.t., należy inwestycję zgłosić właściwym służbom wojskowym ruchu lotniczego.  

19. Ustala się wymogi dotyczące kształtowania przestrzeni:  

1) dopuszcza się reklamy na nowych budynkach w miejscach i wielkości określonej w projektach 

budowlanych tych obiektów oraz lokalizację szyldów związanych z prowadzoną na miejscu działalnością, 

o powierzchni nie większej niż 0,5 m
2
;  

2) ustala się zakaz lokalizacji:  

a) budowli, które mogą negatywnie wpłynąć na walory krajobrazu kulturowego,  

b) tymczasowych obiektów budowlanych.  

20. Ustala się wymogi dotyczące ochrony środowiska:  

1) masy ziemne, powstałe podczas prac budowlanych, w pierwszej kolejności zagospodarować w miejscu 

realizacji inwestycji, z dopuszczeniem usunięcia ich nadmiaru zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych 

gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko 

występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko 

występujących grzybów objętych ochroną.  

Rozdział 3. 
Przepisy końcowe  

§ 9. Ustala się   stawkę   procentową   służącą   do   naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości na 30%.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.  
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§ 11. Traci moc w granicach opracowania planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pruszcz  

Gdański - zespołu zabudowy mieszkaniowej „Mickiewicza” obejmującego obszar o pow. 7,13 ha położony 

między granicami: posesji nr 5 przy ul. Mickiewicza, granicą Parku Miejskiego, projektowaną linią 

rozgraniczającą Grota Roweckiego, granicą terenów sportowych i ciągu pieszego oznaczonego symbolem 

05KXZP, linią brzegową rzeki St. Radunia i ulicą Mickiewicza uchwalony uchwałą Nr L/356/98Rady Miasta 

Pruszcz Gdański z dnia 20 lutego 1998 r.  

§ 12. Zobowiązuje się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:  

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 

oceny zgodności z prawem;  

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

Gdańskim;  

3) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Pruszczu Gdańskim;  

4) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie 

z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 12, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta  

 

 

Marek Krawyciński 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/180/2012 

Rady Miasta Pruszcz Gdański 

z dnia 23 maja 2012 r. 

Zalacznik1.jpg 

Rysunek   planu w skali 1: 1000   wraz z wyrysem   ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/180/2012   

Rady Miasta Pruszcz Gdański   

z dnia 23 maja 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Podkomorzego”.  

Stwierdza się, że w ustalonym ustawowo okresie w ramach procedury sporządzania  planu, do projektu 

planu nie wpłynęły żadne uwagi.  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/180/2012   

Rady Miasta Pruszcz Gdański   

z dnia 23 maja 2012 r.  

 

Sposoby realizacji  zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pruszcz Gdański   nie przewiduje   się  inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należałyby do 

zadań własnych miasta.  
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