
UCHWAŁA NR XXXV/751/13
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Gdańska w związku z przystąpieniem do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy  

Michonia w mieście Gdańsku 

Na podstawie 18 ust. 1, art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 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, N 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, 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, N 28, poz. 146, Nr 
106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; 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.) oraz uchwały Nr XV/368/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Gdańska  

uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami Miasta Gdańska w związku z przystąpieniem do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Michonia w mieście 
Gdańsku.  

2. Celem konsultacji jest wyrażenie przez mieszkańców opinii w związku z przystąpieniem do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Michonia w mieście Gdańsku.  

3. Konsultacje odbywają się w trybie i na zasadach określonych uchwałą nr XV/368/07 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 25 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r., Nr 160, poz. 3089) oraz 
postanowieniami uchwały niniejszej.  

§ 2. 1. Konsultacje polegają na udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania, zawarte na karcie 
z pytaniami, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Konsultacje mają zasięg lokalny i obejmują obszar wskazany w § 3 ust. 1.  

3. Konsultacje mają charakter bezpośredni i równy.  

4. Odpowiedzi udzielane są w konsultacjach w sposób tajny. Przez tajność udzielania odpowiedzi rozumie 
się możliwość nieskrępowanego udzielenia odpowiedzi na postawione pytania poza wiedzą osób trzecich, 
a także złożenie udzielonych odpowiedzi w sposób uniemożliwiający identyfikację udzielonych odpowiedzi na 
karcie z pytaniami z poszczególnymi mieszkańcami biorącymi udział w konsultacjach. Ewentualne dobrowolne 
ujawnienie przez mieszkańca biorącego udział w konsultacjach treści udzielonych odpowiedzi nie wpływa na 
prawidłowość przeprowadzenia konsultacji.  

§ 3. 1. Konsultacje obejmują obszar wyznaczony następującymi ulicami w Mieście Gdańsku:  
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1) Hokejowa,  

2) Kielasa,  

3) Kolarska,  

4) Łucznicza,  

5) Łyżwiarska,  

6) Narciarska,  

7) Ofiar Grudnia 70',  

8) Olimpijska,  

9) Piłkarska,  

10) Podleckiego,  

11) Saneczkarska,  

12) Szermiercza,  

13) Tenisowa,  

14) Wielkopolska -od nr 63 do końca.  

2. Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Gdańska, stale zamieszkujący na terenie 
wskazanym w § 3 ust. 1, którzy najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończą 18 lat.  

3. Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo wziąć udział w konsultacjach tylko raz, to jest otrzymać, 
wypełnić (udzielić odpowiedzi) i oddać tylko jedną kartę z pytaniami.  

§ 4. 1. Pytania postawione zostaną w formie pisemnej, z możliwością zaznaczenia wariantu odpowiedzi.  

2. Przewiduje się pozostawienie na karcie z pytaniami miejsca na swobodną wypowiedź, o objętości nie 
większej niż odpowiadająca połowie strony formatu A4.  

3. Treść pytań określono w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 5. 1. Konsultacje rozpoczynają się z dniem 15 kwietnia 2013 r. i trwają do dnia 16 maja 2013 r.  

2. Uczestnictwo w konsultacjach polega na złożeniu wypełnionej karty z pytaniami w Zespole Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4 w Gdańsku, w godzinach wskazanych w regulaminie konsultacji.  

§ 6. 1. Prezydent Miasta zawiadamia o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia konsultacji.  

2. Konsultacje z mieszkańcami poprzedza co najmniej 21-dniowa kampania informacyjna, obejmująca 
w szczególności ogólnodostępne i miejskie kanały informowania, takie jak tablice ogłoszeń i elementy 
infrastruktury umożliwiające zamieszczenie ogłoszeń, pojazdy komunikacji zbiorowej na liniach poruszających 
się w obrębie objętym konsultacjami.  

3. Kampania informacyjna obejmuje ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, BIP oraz na stronie internetowej 
miasta, w pojazdach komunikacji zbiorowej na liniach poruszających się w obrębie objętym konsultacjami.  

4. Kampania informacyjna obejmuje także skierowanie druków bezadresowych do skrzynek pocztowych 
w obrębie obszaru konsultacji wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, zawierających informację 
o przeprowadzanych konsultacjach, a w szczególności: o przedmiocie i czasie trwania konsultacji, podmiotach 
uprawnionych do oddania głosu oraz sposobie jego oddania i miejscach, gdzie można dokonać tej czynności ze 
wskazaniem godzin ich otwarcia.  

5. W szczególności kampania informacyjna powinna obejmować swoją treścią informację o możliwości 
i sposobie zgłaszania uwag do sporządzanego planu zagospodarowania przewidzianymi przez przepisy 
odrębne.  

§ 7. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do powołania zespołu do spraw konsultacji, określenia 
regulaminu działania tego zespołu oraz do określenia regulaminu konsultacji.  

2. W skład zespołu do spraw konsultacji wchodzą także radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego numer 
2.  
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3. Regulamin konsultacji, o którym mowa w ust. 1 określa w szczególności:  

1) Techniczne zasady zorganizowania konsultacji,  

2) Wzór karty z pytaniami,  

3) Sposób weryfikacji tożsamości uprawnionych do głosowania mieszkańców,  

4) Dni i godziny, w których można wziąć udział w konsultacjach z tym, że powinny obejmować przynajmniej 
cztery dni w tygodniu, z czego przynajmniej dwa dni minimum do godziny 18:30.  

4. Zespół, o którym mowa w ust. 1, udziela w granicach swoich możliwości wsparcia radnym lub 
grupie radnych Miasta Gdańska, którzy podejmą organizację spotkania z mieszkańcami w sprawie konsultacji  

organizowanych na mocy niniejszej uchwały.  

§ 8. 1. Określa się górną granicę środków finansowych na przeprowadzenie konsultacji w wysokości 30 
000 zł.  

2. Koszty przeprowadzenia konsultacji pokryte zostaną ze środków budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok, 
zaplanowanych w Dziale 750, Rozdział 75095 - pozostała działalność.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.  

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.    

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska 

Bogdan Oleszek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/751/13 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 28 lutego 2013 r. 

Treść pytań w konsultacjach z mieszkańcami Miasta Gdańska w związku z przystąpieniem do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Michonia 
w mieście Gdańsku: 

Przeprowadzając konsultacje społeczne w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Michonia w mieście Gdańsku, prosimy 
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jaką wysokość planowanej zabudowy na terenie objętym sporządzanym planem 
zagospodarowania przestrzennego Pan/Pani popiera?  

a) Wyższy od otaczającej zabudowy. 

b) Równy wysokością otaczającej zabudowie. 

c) Niższy od otaczającej zabudowy. 

d) Nie mam zdania. 

2. Zakładając, że zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nie przewidywałyby pozostawienia 
obecnej wartości 14 m. dla maksymalnej wysokości zabudowy, ani obniżenia tej wysokości, jaką 
maksymalną wysokość zabudowy uznaje Pan/i za dopuszczalną:  

a) 15 - 21 m. 

b) 22 - 40,5 m. 

c) Ponad 40,5 m. 

d) Nie mam zdania. 

3. Czy zgadza się Pan/i na dopuszczenie w planie zagospodarowania przestrzennego dla 
przedmiotowego obszaru poza funkcją sakralną także innych funkcji usługowych?  

a) Tak. 

b) Nie. 

c) Nie mam zdania. 

4. Miejsce na swobodną wypowiedź:  
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