
UCHWAŁA NR L/1121/14
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna, rejon ulic 
Krynickiej i Kołobrzeskiej w mieście Gdańsku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz.1318) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, nr 80, poz. 717, z 2004 roku, nr 6, poz. 
41, nr 141, poz. 1492, z 2005 roku, nr 113, poz. 954, nr 130, poz. 1087, z 2006 roku, nr 45, poz. 319, nr 225, 
poz. 1635, z 2007 roku, nr 127, poz. 880, z 2008 roku, nr 199, poz. 1227, nr 201, poz. 1237, nr 220, poz. 1413, 
z 2010 roku, nr 24, poz. 124, nr 75, poz. 474, nr 106, poz. 675, nr 119, poz. 804, nr 149, poz. 996, nr 155, poz. 
1043) w związku z 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 2010 r. nr 130, poz. 871)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna, 
rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 0131) zwany dalej 
„planem”, obejmujący obszar o powierzchni ok. 22,5 ha, stanowiący kwartał ograniczony od wschodu Aleją 
Rzeczypospolitą, od północy ul. Kołobrzeską, od zachodu ul. Szczecińską a od południa ogródkami 
działkowymi "Przymorze".

§ 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) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;
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5) rekreacyjna zieleń przydomowa - przestrzeń z zielenią, służąca rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców 
na terenach mieszkaniowych netto, o cechach:

a) lokalizacja na powietrzu (w przestrzeni otwartej),

b) powierzchnia co najmniej 100 m2,

c) zwarta forma - szerokość minimum 5 m,

d) zagospodarowanie zielenią minimum 50% powierzchni każdej przestrzeni,

e) wyposażenie w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe dla różnych grup wiekowych,

f) dostępność dla wszystkich mieszkańców obsługiwanego terenu (przestrzeń półpubliczna);

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 mieszkaniowej:

1) MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej -domy mieszkalne powyżej 4 mieszkań.

2. W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się:

1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:

a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową,

b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej,

c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym 
mieszkaniem;

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko 
socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów 
hotelarskich.

3. Tereny zabudowy usługowej:

1) US tereny sportu i rekreacji;

2) UC tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

3) U33 tereny zabudowy usługowej - komercyjne i publiczne:

a) z wyłączeniem:
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- 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;

4) U34 tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą - zawierające tereny zabudowy usługowej U33 
i na co najmniej 70% terenu inwestycji tereny zieleni urządzonej ZP;

4. Tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowo-usługowej:

1) M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej - zawierające tereny mieszkaniowe: MW, MW24 
i usługowe: U33, US, UC lub U34. W karcie terenu można ustalić proporcję miedzy funkcją mieszkaniową 
a usługową.

5. Tereny zabudowy mieszanej produkcyjno-usługowej:

1) P/U41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej -Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, 
składów, baz i magazynów oraz usług:

a) z wyłączeniem:

- zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- składowania materiałów lub towarów pod gołym niebem (oprócz materiału szkółkarskiego 
i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dla sklepów ogrodniczych) w odległości mniejszej 
niż 100 m od istniejących bądź planowanych terenów mieszkaniowych,

- obiektów generujących ruch powyżej 3 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub 
większej na godzinę,

- na ulicach lokalnych lub dojazdowych przebiegających przez istniejące bądź planowane tereny 
zabudowy mieszkaniowej,

- obiektów emitujących intensywne zapachy, które odczuwalne są na znacznym obszarze,

- szpitali i domów opieki społecznej,

- budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

b) dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

6. Tereny zieleni i wód: ZP tereny zieleni urządzonej - takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca 
obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje.

7. Tereny komunikacji: KD80 tereny ulic dojazdowych.

8. Na terenach transportu drogowego: KD, dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, 
np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, 
w tym również na lokalizacjach tymczasowych.

§ 4. 1. Ustalone w planie parametry: wielkość powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia 
biologicznie czynna, wysokość 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.
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§ 5. 1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych i rowerów:

 Wskaźniki miejsc 
postojowych

 strefa C obszary zabudowy 
miejskiej

 strefa nieograniczonego 
parkowania

 
Lp.

 Rodzaj funkcji  Podstawa odniesienia

 dla samochodów  dla 
rowerów

 1.  Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz 
mieszkania integralnie związane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą

 1 mieszkanie  MIN. 2,0
 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.  Domy dziennego i stałego pobytu dla osób 

starszych, domy opieki
 10 łóżek  MIN. 0,9  min. 0,5

 8.  Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 
2000 m2

 1000 m2pow. 
sprzedaży

 MIN. 32  min. 3, 
nie mniej 
niż 
20 ogółem

 9.  Obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 
2000 m2w budynkach wielokondygnacyjnych

 1000 m2pow. 
sprzedaży

 MIN. 25  min. 3, 
nie mniej 
niż 
20 ogółem

 10.  Obiekty handlowe, supermarkety, hale 
targowe, hurtownie typu cash and carry 
o powierzchni sprzedaży do 2000 m2

 1000 m2pow. 
sprzedaży

 MIN. 30  min. 
2 nie mnie
j niż 
20 ogółem

 11.  Restauracje, kawiarnie, bary  100 miejsc 
konsumpcyjnych

 MIN. 15  min. 6

 12.  Biura, urzędy, poczty, banki, obiekty o pow. 
do 200 m2pow. użytkowej

 100 m2pow. 
użytkowej

 MIN. 5  min. 1

 13.  Biura, urzędy, poczty, banki, obiekty o pow. 
powyżej 200 m2pow. użytkowej

 100 m2pow. 
użytkowej

 MIN. 3  min. 1

 14.  Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty małe do 200 m2pow. 
użytkowej

 100 m2pow. 
użytkowej

 MIN. 5
 min. 1

 15.  Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty duże powyżej 
200 m2pow. użytkowej

 100 m2pow. 
użytkowej

 MIN. 2,5
 min. 1

 16.  Domy parafialne, domy kultury  100 m2pow. 
użytkowej

 MIN. 3  min. 2

 17.  Kina  100 miejsc siedzących  MIN. 5  min. 4
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 18.  Teatry, filharmonie  100 miejsc siedzących  MIN. 15  min. 2
 19.  Muzea małe do 1000 m2powierzchni 

wystawienniczej
 1000 m2pow. 
wystawienniczej

 MIN. 16 + 0,3 
m.p. dla autokaru  min. 10

 20.  Zakłady przemysłowe, rzemiosło  100 zatrudnionych na 
najliczniejszej zmianie

 MIN. 30  min. 20

 21.  Rzemiosło usługowe  100 m2pow. 
użytkowej

 MIN. 2  min. 1

 22.  Stacje bezobsługowe  -  0  0
 23.  Stacje paliw bez sklepu  1 obiekt  MIN. 2  min. 1
 24.  Stacje paliw ze sklepem  1 obiekt  MIN. 5  min. 2
 25.  Myjnia samochodowa  1 stan. do mycia  MIN. 2  0
 26.  Małe obiekty sportu i rekreacji  100 m2pow. 

użytkowej
 MIN. 4  min. 2

 27  Przedszkola, świetlice  1 oddział  MIN. 3  min.3
 28.  Kryte pływalnie  100 m2lustra wody  MIN. 5  min. 4

 29.
 Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne  10 studentów

 lub 1 pomieszczenie 
do nauki

 Min. 1,5
 lub
 Min. 4

 min.4
 lub
 min. 6

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

§ 6. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 11 terenów oznaczonych numerami trzycyfrowymi od 
001 do 011.

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

§ 7. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001 - U33 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0131

1. Numer terenu: 001.

2. Powierzchnia terenu: 1,40 ha.

3. Przeznaczenie terenu: U33 teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem UC.

4. Funkcje wyłączone:

1) szpitale i domy opieki społecznej;

2) budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

3) parkingi i garaże ogólnodostępne dla samochodów osobowych nie związane z obiektami lokalizowanymi 
w terenie.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja reklam i szyldów o powierzchni powyżej 3 m2 wyłącznie w miejscach przewidzianych 
w projekcie elewacji budynku lub w projekcie zagospodarowania terenu;

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących za wyjątkiem masztów flagowych do wysokości 
10m;

3) stosuje się zasady określone w ustępach 7,11;

4) 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;
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2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 78%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 4% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, minimalna: 0,15, maksymalna: 1,7 
z zastrzeżeniem ust.17 pkt.3;

5) wysokość zabudowy, minimalna: 7 m oraz maksymalna: 25 m;

6) gabaryty inne: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: płaski;

9) łączna powierzchnia użytkowa dla terenu nie może przekroczyć 16,4 tys.m2.

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od Al. Rzeczypospolitej (poza granicą planu) poprzez istniejący zjazd wyłącznie na 
prawe skręty;

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów:

a) do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją, zgodnie z § 5 uchwały, z zastrzeżeniem lit. b;

b) dopuszcza się realizację maksymalnie 70 wymaganych dla terenu miejsc postojowych na terenie 002;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego;

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

2) przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostępnych dla ludzi.

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: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej podziemnych ujęć wód "Czarny Dwór" oraz 
"Zaspa" w Gdańsku; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 1744



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

1) maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,25;

2) na terenie występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od ulicy Kołobrzeskiej i al. Rzeczypospolitej;

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

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

1) istniejący kanał deszczowy o średnicy 0,60 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;

2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.

§ 8. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002 - U33 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0131.

1. Numer terenu: 002.

2. Powierzchnia terenu: 2,13 ha.

3. Przeznaczenie terenu: U33 teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem UC.

4. Funkcje wyłączone:

1) szpitale i domy opieki społecznej;

2) budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

3) parkingi i garaże ogólnodostępne dla samochodów osobowych nie związane z obiektami lokalizowanymi 
w terenie, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2 lit. b.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja reklam i szyldów o powierzchni powyżej 3 m2 wyłącznie w miejscach przewidzianych 
w projekcie elewacji budynku lub w projekcie zagospodarowania terenu;

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących za wyjątkiem masztów flagowych do wysokości 
10 m;

3) stosuje się zasady określone w ustępach 7, 11;

4) 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: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 78%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, minimalna: 0,15, maksymalna: 1,2 
z zastrzeżeniem ust.17 pkt.3;

5) wysokość zabudowy, minimalna: 7 m oraz maksymalna: 20,3 m z dopuszczeniem dominanty 25 m 
o powierzchni rzutu nie przekraczającej 300 m2 zlokalizowanej od strony skrzyżowania ulic Kołobrzeskiej 
(poza granicami planu) i Krynickiej (011-KD80);

6) gabaryty inne: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: płaski;
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9) łączna powierzchnia użytkowa dla terenu nie może przekroczyć 19,3 tys. m2.

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa:

a) od ulicy Krynickiej (011-KD80),

b) dopuszcza sie dostępność od ul. Rzeczypospolitej poza granicami planu poprzez teren 001-U33;

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów:

a) do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją, zgodnie z § 5 uchwały, z zastrzeżeniem lit. b;

b) dopuszcza się realizację maksymalnie 70 miejsc postojowych ponad potrzeby własne do obsługi terenu 
001;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego;

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

2) przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostępnych dla ludzi.

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: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej podziemnych ujęć wód "Czarny Dwór" oraz 
"Zaspa" w Gdańsku; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

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

1) maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,9;

2) na terenie występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od ulicy Kołobrzeskiej;

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

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

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 1744



1) istniejący kanał deszczowy o średnicy 0,60 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;

2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.

§ 9. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003 - M/U32 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0131.

1. Numer terenu: 003.

2. Powierzchnia terenu: 1.06 ha.

3. Przeznaczenie terenu: M/U32 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem UC 
w proporcji między funkcjami wynikającej z ust.7 pkt. 9.

4. Funkcje wyłączone:

1) szpitale i domy opieki;

2) budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży z zastrzeżeniem ust.11, pkt 3;

3) parkingi i garaże ogólnodostępne dla samochodów osobowych nie związane z obiektami lokalizowanymi 
w terenie.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja reklam i szyldów o powierzchni powyżej 3 m2 wyłącznie w miejscach przewidzianych 
w projekcie elewacji budynku lub w projekcie zagospodarowania terenu;

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących za wyjątkiem masztów flagowych do wysokości 
10 m; ;

3) stosuje się zasady określone w ustępach 7, 11;

4) 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: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 70%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 28% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, minimalna: 0,15, maksymalna 1,2 
z zastrzeżeniem ust.17 pkt.3;

5) wysokość zabudowy, minimalna: 7 m oraz maksymalna: 40 m;

6) gabaryty inne: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: płaski;

9) łączna powierzchnia użytkowa usług, o których mowa w §3 ust. 3, dla terenu nie może przekraczać 3,2 tys. 
m2 z zastrzeżeniem, że limit wielkości nie dotyczy wybranych usług zamieszkania zbiorowego, 
niekolizyjnych z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, 
dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich;

10) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3 m2 /1 m2 pow. użytkowej mieszkań.

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od ul. Krynickiej (011-KD80);
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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;

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: 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) obowiązuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu określony w przepisach odrębnych;

2) przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych jak dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową;

3) możliwość lokalizacji 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 Kołobrzeskiej.

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: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej podziemnych ujęć wód "Czarny Dwór" oraz 
"Zaspa" w Gdańsku; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

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

1) na części terenu występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od ulicy Kołobrzeskiej;

2) maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,55;

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

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: zaleca się 
ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.

§ 10. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 004 - M/U32 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0131.

1. Numer terenu: 004.

2. Powierzchnia terenu: 1,66 ha.
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3. Przeznaczenie terenu: M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem UC 
w proporcji między funkcjami wynikającej z ust.7 pkt. 9.

4. Funkcje wyłączone:

1) szpitale;

2) parkingi i garaże ogólnodostępne dla samochodów osobowych nie związane z obiektami lokalizowanymi 
w terenie.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:

1) działalność produkcyjna,

2) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja reklam i szyldów o powierzchni powyżej 3 m2 wyłącznie w miejscach przewidzianych 
w projekcie elewacji budynku lub w projekcie zagospodarowania terenu;

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;

3) stosuje się zasady określone w ustępie 7;

4) 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: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 70%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 28% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, minimalna: 0,15, maksymalna: 2,2;

5) wysokość zabudowy, minimalna: 7 m oraz maksymalna: 40 m;

6) gabaryty inne: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: płaski;

9) łączna powierzchnia użytkowa usług, o których mowa w §3 ust. 3, dla terenu nie może przekraczać 5 tys. 
m2 z zastrzeżeniem, że limit wielkości nie dotyczy wybranych usług zamieszkania zbiorowego, 
niekolizyjnych z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, 
dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich;

10) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3 m2 /1 m2 pow. użytkowej mieszkań.

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa:

a) od ul. Krynickiej (011-KD80);

b) dopuszcza sie dostępność od Al. Rzeczypospolitej (poza granicami planu) poprzez teren 005-M/U32;

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;
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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: 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) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w uciążliwości prowadzonej 
działalności gospodarczej zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do 
obowiązujących norm;

2) obowiązuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych;

3) przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych jak dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową.

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: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej podziemnych ujęć wód "Czarny Dwór" oraz 
"Zaspa" w Gdańsku; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,46.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: zaleca się 
ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.

§ 11. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 005 - M/U32 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0131.

1. Numer terenu: 005.

2. Powierzchnia terenu: 2,04 ha.

3. Przeznaczenie terenu: M/U32 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem UC.

4. Funkcje wyłączone:

1) szpitale i domy opieki społecznej;

2) budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

3) parkingi i garaże ogólnodostępne dla samochodów osobowych nie związane z obiektami lokalizowanymi 
w terenie;

4) obiekty handlowe o łącznej powierzchni sprzedaży powyżej 5000 m2.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja reklam i szyldów o powierzchni powyżej 3 m2 wyłącznie w miejscach przewidzianych 
w projekcie elewacji budynku lub w projekcie zagospodarowania terenu;
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2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;

3) stosuje się zasady określone w ustępach 7,11;

4) 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 z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 2;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 70%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 25% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, minimalna: 0,15, maksymalna: 3,8;

5) wysokość zabudowy, minimalna: 7 m oraz maksymalna: 55 m;

6) gabaryty inne: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: płaski;

9) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,15 m2 /1 m2 pow. użytkowej mieszkań.

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od Al. Rzeczypospolitej (poza granicą planu) poprzez zjazd wyłącznie na prawe 
skręty;

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;

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: 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) na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach odrębnych;

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

3) przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych jak dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.
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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: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej podziemnych ujęć wód "Czarny Dwór" oraz 
"Zaspa" w Gdańsku, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

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

1) maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,42;

2) dopuszcza się zabudowę na granicy działek budowlanych;

3) na terenie występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od Al. Rzeczypospolitej.

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

1) istniejący kanał deszczowy o średnicy 0,60 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;

2) istniejący ciepłociąg 2x500 mm – zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 
3 m;

3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłownicze.

§ 12. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 006 - M/U32 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0131.

1. Numer terenu: 006.

2. Powierzchnia terenu: 2,16 ha.

3. Przeznaczenie terenu: M/U32 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej w proporcji między funkcjami 
wynikającej z ust.7, pkt. 9.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) szpitale;

3) parkingi i garaże ogólnodostępne dla samochodów osobowych nie związane z obiektami lokalizowanymi 
w terenie.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja reklam i szyldów o powierzchni powyżej 3 m2 wyłącznie w miejscach przewidzianych 
w projekcie elewacji budynku lub w projekcie zagospodarowania terenu;

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;

3) stosuje się zasady określone w ustępie 7;

4) 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: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna:

a) w obszarach „a”, „b”, „c” wydzielonych liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 40 %,

b) w obszarach „d”, „e”, „f” wydzielonych liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 70%;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 1744



3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 28% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, minimalna: 0,15 oraz maksymalna:

a) w obszarach „a", „b", „d” i „e” wydzielonych liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 3,8,

b) w obszarze „c" wydzielonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 6,4,

c) w obszarze „f” wydzielonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 0,9;

5) wysokość zabudowy, minimalna: 4 m oraz maksymalna:

a) w obszarze „a" wydzielonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 10 m,

b) w obszarach „b" i „e” wydzielonych linami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 20 m,

c) w obszarach „c" i „f” wydzielonych liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 40 m,

d) w obszarze „d” wydzielonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 12 m;

6) gabaryty inne: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: płaski;

9) łączna powierzchnia użytkowa usług, o których mowa w §3 ust. 3, dla terenu nie może przekraczać 5 tys. 
m2 z zastrzeżeniem, że limit wielkości nie dotyczy wybranych usług zamieszkania zbiorowego, 
niekolizyjnych z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, 
dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich;

10) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż:

a) w obszarach „a”, „b" i „c” wydzielonych linami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 0,15 m2 
/1 m2 pow. użytkowej mieszkań,

b) w obszarach „d", „e” i „f” wydzielonych linami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 0,3 m2 
/1 m2 pow. użytkowej mieszkań.

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa:

a) od ulicy Szczecińskiej (poza granicą planu),

b) dopuszcza się dostępność od ulicy Krynickiej (011-KD80) poprzez teren 003-M/U32;

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;

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) obowiązuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu określony w przepisach odrębnych;

2) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w uciążliwości prowadzonej 
działalności gospodarczej zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do 
obowiązujących norm;

3) przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych jak dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową.

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: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej podziemnych ujęć wód "Czarny Dwór" oraz 
"Zaspa" w Gdańsku.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,46.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: zaleca się 
ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.

§ 13. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 007 - M/U32 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0131.

1. Numer terenu: 007.

2. Powierzchnia terenu: 7,90 ha.

3. Przeznaczenie terenu: M/U32 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej w proporcji między funkcjami 
wynikającej z ust.7, pkt. 9 i 11.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) szpitale;

3) parkingi i garaże ogólnodostępne dla samochodów osobowych nie związane z obiektami lokalizowanymi 
w terenie.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja reklam i szyldów o powierzchni powyżej 3 m2 wyłącznie w miejscach przewidzianych 
w projekcie elewacji budynku lub w projekcie zagospodarowania terenu;

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;

3) stosuje się zasady określone w ustępie 7;

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

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy nieprzekraczalne:

a) na przedłużeniu w kierunku północnym zachodniej linii rozgraniczającej teren 009-U33 do terenu 005-
M/U32, jak na rysunku planu
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b) równoległa do wymienionej w lit. a linii zabudowy w odległości 15 m w kierunku zachodnim, jak na 
rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 50%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 28% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, minimalna: 0,15, maksymalna: 1,45 
z zastrzeżeniem ust.17 pkt.3;

5) wysokość zabudowy, minimalna: 4 m oraz maksymalna:

a) w obszarze „a” wydzielonym linami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 40 m,

b) w obszarze „b" wydzielonym linami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 20 m;

6) gabaryty inne: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: płaski,

9) łączna powierzchnia użytkowa usług, o których mowa w §3 ust. 3, dla terenu nie może przekraczać 24 tys. 
m2 z zastrzeżeniem, że limit wielkości nie dotyczy wybranych usług zamieszkania zbiorowego, 
niekolizyjnych z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, 
dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich;

10) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3 m2 / 1 m2 pow. użytkowej mieszkań;

11) łączna powierzchnia użytkowa mieszkaniowa dla terenu nie może przekraczać 62 tys. m2.

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa:

a) dla istniejącej zabudowy:

- od ul. Solikowskiego (poza granicami planu),

- od Al. Rzeczypospolitej (poza granicami planu) poprzez teren 009-U33;

b) dla nowej zabudowy wyłącznie od ul. tzw. Nowej Abrahama (poza granicami planu), a do czasu jej 
realizacji od ul. Hynka (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;

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w uciążliwości prowadzonej 
działalności gospodarczej zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do 
obowiązujących norm;

2) obowiązuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych;

3) przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostępnych dla ludzi.

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: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej podziemnych ujęć wód "Czarny Dwór" oraz 
"Zaspa" w Gdańsku; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

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

1) na części terenu występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od Al. Rzeczypospolitej (poza 
granicami planu),

2) maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,30,

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

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

1) istniejący kanał deszczowy o średnicy od 0,40 m do 0,60 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;

2) istniejący kanał sanitarny o średnicy 0,50 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 ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej,

4) zaleca się usługi z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 14. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 008 - P/U41 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0131.

1. Numer terenu: 008.

2. Powierzchnia terenu: 0,36 ha.

3. Przeznaczenie terenu: P/U41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

4. Funkcje wyłączone: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja reklam i szyldów o powierzchni powyżej 3 m2 wyłącznie w miejscach przewidzianych 
w projekcie elewacji budynku lub w projekcie zagospodarowania terenu;

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
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3) stosuje się zasady określone w ustępie 7;

4) 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: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna:70%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, minimalna: 0,15, maksymalna: 0,9;

5) wysokość zabudowy, minimalna: 4 m oraz maksymalna: 20 m;

6) gabaryty inne: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: płaski.

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od Al. Rzeczypospolitej (poza granicami planu) poprzez istniejący zjazd wyłącznie na 
prawe skręty;

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;

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: 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: przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych 
jak dla miejsc dostępnych dla ludzi.

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: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej podziemnych ujęć wód "Czarny Dwór" oraz 
"Zaspa" w Gdańsku; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.
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17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,58.

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

1) istniejące kanały deszczowe o średnicach 0,40 m i 0,50 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;

2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.

§ 15. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 009 - U33 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0131.

1. Numer terenu: 009.

2. Powierzchnia terenu: 1,04 ha.

3. Przeznaczenie terenu: U33 teren zabudowy usługowej.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) szpitale i domy opieki społecznej;

3) budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

4) parkingi i garaże ogólnodostępne dla samochodów osobowych nie związane z obiektami lokalizowanymi 
w terenie.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja reklam i szyldów o powierzchni powyżej 3 m2 wyłącznie w miejscach przewidzianych 
w projekcie elewacji budynku lub w projekcie zagospodarowania terenu;

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;

3) stosuje się zasady określone w ustępach 7, 11;

4) 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: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 70%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, minimalna: 0,15, maksymalna: 0,9 
z zastrzeżeniem ust.17 pkt.3;

5) wysokość zabudowy, minimalna: 4 m oraz maksymalna: 25 m;

6) gabaryty inne: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: płaski.

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od Al. Rzeczypospolitej (poza granicami planu) poprzez istniejące zjazdy wyłącznie 
na prawe skręty;

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją, 
zgodnie z § 5 uchwały;
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3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego;

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

2) przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostępnych dla ludzi.

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: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej podziemnych ujęć wód "Czarny Dwór" oraz 
"Zaspa" w Gdańsku; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

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

1) maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,46;

2) na terenie występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od Al. Rzeczypospolitej,

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

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

1) istniejący kanał deszczowy o średnicy 0,40 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;

2) istniejący kanał sanitarny o średnicy 0,50 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) istniejący ciepłociąg 2x500mm – zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 
3 m;

4) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

5) zaleca się usługi z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 16. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 010 - U33 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0131.

1. Numer terenu: 010.
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2. Powierzchnia terenu: 2,32 ha.

3. Przeznaczenie terenu: U33 tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem UC.

4. Funkcje wyłączone:

1) szpitale i domy opieki społecznej;

2) budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

3) parkingi i garaże ogólnodostępne dla samochodów osobowych nie związane z obiektami lokalizowanymi 
w terenie.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja reklam i szyldów o powierzchni powyżej 3 m2 wyłącznie w miejscach przewidzianych 
w projekcie elewacji budynku lub w projekcie zagospodarowania terenu;

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących za wyjątkiem masztów flagowych do wysokości 
10 m;

3) stosuje się zasady określone w ustępach 7, 11;

4) 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: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 70%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, minimalna: 0,15, maksymalna: 0,9 
z zastrzeżeniem ust.17 pkt. 3;

5) wysokość zabudowy, minimalna: 4 m oraz maksymalna: 20 m;

6) gabaryty inne: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: płaski;

9) łączna powierzchnia użytkowa dla terenu nie może przekraczać 17,1 tys. m2.

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa:

a) od ulicy Krynickiej (011-KD80),

b) od ul. Kołobrzeskiej (poza granicą planu) poprzez istniejące zjazdy wyłącznie na prawe skręty;

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;

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

2) przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostępnych dla ludzi.

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: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej podziemnych ujęć wód "Czarny Dwór" oraz 
"Zaspa" w Gdańsku; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

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

1) maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,60;

2) na terenie występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od ul. Kołobrzeskiej;

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

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: zaleca się 
ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.

§ 17. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 011 - KD80 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0131.

1. Numer terenu: 011.

2. Powierzchnia terenu: 0,5 ha.

3. Klasa i nazwa ulicy: KD80 tereny ulic dojazdowych ul. Krynicka.

4. Parametry i wyposażenie:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 20 m - jak na rysunku planu;

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;

4) wyposażenia: chodniki, plac do zawracania.

5. Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez skrzyżowanie z ul. Kołobrzeską (poza granicami planu).

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

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się zasady ogólne.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie dotyczy.
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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 nośników reklamowych wolnostojących oraz reklam;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;

5) zieleń: dopuszcza się.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej podziemnych ujęć wód "Czarny Dwór" oraz 
"Zaspa" w Gdańsku; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

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

1. część graficzna - rysunek planu Oliwa Dolna, rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej 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).

§ 19. 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.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 19, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/1121/14

Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014r.

RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
OLIWA DOLNA, REJON ULIC KRYNICKIEJ I KOŁOBRZESKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/1121/14

Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

W ustawowym terminie  po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 1 marca 2013r. do 29 marca 2013r. do projektu planu zostały 
wniesione następujące nieuwzglednione uwagi:

I. Marius Olech, Gdańsk

Pan Marius Olech zgłosił uwagę do planu, wnoszącą o umieszczenie zapisów umożliwiających 
lokalizację lądowiska dla helikopterów na terenie swoich nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej 
30 w Gdańsku.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Lokalizacja lądowiska dla helikopterów w sąsiedztwie istniejących i planowanych terenów 
mieszkaniowych musi być uzasadniona istotnymi argumentami z interesu  publicznego. Funkcja 
mieszkaniowa należy do funkcji chronionych przed hałasem (Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. z dnia 
5 lipca 2007 r.). Hałas, jaki powstaje przy lądowaniu helikoptera jest bardziej uciążliwy, gdyż skokowo 
występuje bardzo wysoki jego poziom w krótkim czasie. Dlatego też lądowiska dla helikopterów mogą 
powstawać w rejonach pozbawionych ochrony akustycznej lub w celach zapewnienia szybkiego 
transportu o charakterze awaryjnym np. związanego z ratowaniem życia (np. przy szpitalach).

Ponieważ na terenie  nieruchomości składającego uwagę przy ul. Kołobrzeskiej 30 nie przewiduje 
się lokalizacji szpitali (są wyłączone z dopuszczonych usług), a w otoczeniu tego terenu występują 
i nadal są planowane funkcje mieszkaniowe (w promieniu 1 km od proponowanej lokalizacji lądowiska 
obecnie mieszka 25,3 tys. osób), uwzględnienie uwagi nie jest możliwe.

II. Marius Olech, Gdańsk :

Pan Marius Olech zgłosił następujące uwagi do planu:

1. dla terenu 010-U33 o zmianę miąższości, parametrów zabudowy i zapisanie podobnych zasad 
zagospodarowania jak istniejące, sąsiadujące obiekty handlowe (Real, Praktiker i Alfa Centrum).

2. o dopuszczenie 17,1 tys. m2 powierzchni usług na terenie 010-U33, zaś na terenie 003-M/U32 przy 
zastosowaniu tych samych proporcji o dopuszczenie 3,2 tys. m2 powierzchni usług

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwag: uwagi częściowo nieuwzględnione

Uzasadnienie:

Przesłanką ustalania wielkości/intensywności funkcji usługowej i mieszkaniowej w terenach 003-
M/U32 i 010-U33 jest utrzymanie generacji ruchu samochodowego z obu tych terenów na poziomie 
wynikającym z ograniczonych możliwości przepustowości okolicznego układu dróg publicznych. 
Wielkości generowanego ruchu samochodowego przez proponowany w rozstrzygnięciu uwag program są 
takie same, jak to miało miejsce w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie mpzp 
„Oliwa Dolna, rejon ul. Kołobrzeskiej i Krynickiej w mieście Gdańsku”.

Dla terenu 010-U33 przyjęto, zbliżoną do terenu Reala (gdzie intensywność wynosi 0,9), maksymalną 
intensywność zabudowy 1,0 (jak w wykładanym projekcie planu) i minimalną powierzchnię biologicznie 
czynną 5%.  Obecnie dla terenu Praktikera (poza granicami projektu planu) wielkości te wynoszą 
odpowiednio 0,35 i 12%. Intensywność zabudowy można będzie ponadto zwiększyć o wartość wskaźnika 
powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi częściowo lub całkowicie zagłębione 
w gruncie w budynkach o innym niż parking przeznaczeniu podstawowym.
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Zmniejszono minimalną powierzchnię biologicznie czynną z 28% na 5% uznając, że ochrona przed 
nadmiernym odpływem wód opadowych do kanalizacji deszczowej, która była głównym powodem tego 
ustalenia, jest zapewniona poprzez ustalenie ograniczenia współczynnika spływu. Pozostałe argumenty 
przemawiające za większą powierzchnią biologicznie czynną – sąsiedztwo terenów mieszkaniowych 
i korzystny widok z okien - wobec realizacji Reala i parametrów z pozwolenia na budowę dla terenu 001-
U33 przestają mieć znaczenie;

Wysokość zabudowy utrzymano na takim poziomie jak w projekcie wykładanym, czyli maksymalnie 
20 m dla terenu 010-U33 (Real - 20 m z dominantą, Praktiker – 8 m) i maksymalnie 40 m dla terenu 003-
M/U32 (jak dla terenów sąsiadujących 004-M/U32 i 006-M/U32).

3. o zapisy umożliwiające odtworzenie nie istniejącej stacji paliw;

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Umożliwienie odtworzenia stacji paliw nie będzie możliwe. W tej sprawie Prezydent Miasta Gdańska 
wystąpił o opinię do organu uzgadniającego w postaci Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Odpowiedź pismem z dnia 24 kwietnia 2013 r. nie pozwala na wprowadzenie tej 
inwestycji do ustaleń projektu planu. Na obecnym etapie ta kontrowersyjna inwestycja nie posiada 
analizy wpływu w kontekście skumulowanego oddziaływania na wody podziemne wszystkich zamierzeń 
inwestycyjnych w obszarze strefy ochronnej ujęć wody „Czarny Dwór” i „Zaspa”, więc nie można 
pozytywnie ustosunkować się do możliwości jej realizacji

4. o intensywność 2,2 dla terenów 003-U33 i 010-M/U32, które stanowią jego własność;

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga częściowo nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nie uwzględniono uwag dotyczących intensywności zabudowy na terenie 003-M/U32 i 010-U33 na 
poziomie 2,2. Odnośnie terenu 003-M/U32 pomiary i analizy generowanego ruchu wykazały, że – przy 
wnioskowanych w uwagach i uwzględnionych dla tego terenu parametrach usług - dopuszczalna wielkość 
programu mieszkaniowego wynieść może maksymalnie 6,5 tys. m2 powierzchni użytkowej. W terenie 
tym ponadto zostaną dopuszczone równocześnie usługi handlu wielko-powierzchniowego, które mają 
także istotny wpływ na generowany ruch kołowy. W konsekwencji takiego programu intensywność 
w terenie 003-M/U32 wyniesie maksymalnie 1,2 zamiast wnioskowanej 2.2. Jednocześnie dopuszcza się 
możliwość zwiększenia maksymalnej intensywności zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni 
całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi częściowo lub całkowicie zagłębione w gruncie 
w budynkach o innym niż parking przeznaczeniu podstawowym.

5. o usunięcie ograniczeń w postaci przypisywania dopuszczalnej maksymalnej powierzchni użytkowej 
usług do terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi - o usunięcie ww. zapisów lub sprecyzowanie, 
aby odnosiły się do działki budowlanej.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga bezprzedmiotowa

Uzasadnienie:

Powierzchnie przypisywane poszczególnym terenom zgodnie z wykładnią stosowaną przez Prezydenta 
Miasta Gdańska odnosi się proporcjonalnie do działek budowlanych. Nie ma więc potrzeby zmiany 
w tym zakresie, tym bardziej, że istotne z interesu publicznego są właśnie powierzchnie użytkowe 
generujące ruch z całego terenu, a nie przypisywane do poszczególnych działek budowlanych. Każdy 
inwestor może łatwo przeliczyć udział tych powierzchni przypadający na jego działkę, tym bardziej, że 
powierzchnia terenu jest podana w każdej karcie terenu. Ustalenie zaproponowane w wykładanym 
projekcie planu uwzględnia także możliwość podziału działek budowlanych już po uchwaleniu planu.

III. Pani Katarzyna Sawa-Rybaczek z A. Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., 
reprezentująca firmę Apollo Rida.

Pani Katarzyna Sawa- Rybaczek zgłosiła następujące uwagi do planu:

- w odniesieniu do terenu 001-U33:
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1. Intensywność: 2,0 (zamiast 0,9);

2. Łączna powierzchnia użytkowa usług: maksymalnie 16,8 tys. m2 (zamiast 14 tys. m2), w tym: 2,7 tys. m2 

handlu i 14,1 tys. m2 pozostałych usług, w tym biur;

- w odniesieniu do terenu 002-U33 (Real):

3. Intensywność: 1,0 (zamiast 0,9);

4. Łączna powierzchnia użytkowa usług i handlu: 15 tys. m2 (zamiast 12 tys. m2);

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwag: uwagi nieuwzględnione

Uzasadnienie:

Ad 1-4

Powodem ograniczenia parametrów urbanistycznych dotyczących możliwości inwestycyjnych terenu 
(intensywność i powierzchnia użytkowa usług) są bardzo małe rezerwy przewozowe na przyległym 
układzie podstawowym ulicznym, który będzie obciążany potokami ruchu generowanymi przez 
planowany program na terenach inwestycyjnych. Wielkości generowanego ruchu samochodowego przez 
proponowany program na terenach łącznie 001-U33 i 002-U33 są dostosowane do dysponowanych 
rezerw przepustowości, podobnie jak to miało miejsce w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
mpzp „Oliwa Dolna, rejon ul. Kołobrzeskiej  i Krynickiej w mieście Gdańsku”.

Biorąc pod uwagę ograniczoną przepustowość zewnętrznego układu ulicznego nie uwzględnia się 
uwagi w zakresie zwiększenia parametru intensywności do wartości 2,0 (pkt 3). Poprawiony wskaźnik 
intensywności odwzorowuje wielkość powierzchni handlowej - 11 577 m2, która została wprost zapisana 
w uzasadnieniu do ostatecznego i pozostającego w obrocie prawnym Pozwolenia na budowę (Decyzji 
Wojewody Pomorskiego znak RR-AB.II/MM/7111-294/05 z dn. 9.03.2006 r.) i innych powierzchni 
użytkowych usług w liczbie 264 m2. W konsekwencji intensywność terenu wyniesie 1,1 z zastrzeżeniem, 
że dopuszcza się możliwość zwiększenia maksymalnej intensywności zabudowy o wartość wskaźnika 
powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi częściowo lub całkowicie zagłębione 
w gruncie w budynkach o innym niż parking przeznaczeniu podstawowym.

Biorąc pod uwagę ograniczoną przepustowość zewnętrznego układu ulicznego nie uwzględnia się 
uwagi w zakresie zwiększenia maksymalnej wielkości powierzchni użytkowej usług do wartości 16,8 tys. 
(pkt 5). Przywołane we wniosku jako ostateczne i pozostające w obrocie prawnym Pozwolenie na 
budowę (Decyzja Wojewody Pomorskiego znak RR-AB.II/MM/7111-294/05 z dn. 9.03.2006 r.) 
przedstawia wielkość powierzchni usług  jako 11 841 m2. Zatem taką wielkość, czyli w zaokrągleniu 
maksymalnie 12 tys. m2 powierzchni użytkowej usług przyjęto w zapisach planu w zgodzie 
z obowiązującą decyzją administracyjną.

Intensywność 0,9 w terenie 002-U33 pozostała niezmieniona, gdyż wynika z istniejących 13,2 tys. m2 

powierzchni użytkowej usług (pkt 7). Wprowadzone zostało zastrzeżenie, że dopuszcza się możliwość 
zwiększenia maksymalnej intensywności  zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej 
budynków przeznaczonej pod parkingi częściowo lub całkowicie zagłębione w gruncie w budynkach 
o innym niż parking przeznaczeniu podstawowym.

Biorąc pod uwagę ograniczoną przepustowość zewnętrznego układu ulicznego nie uwzględnia się 
uwagi w zakresie zwiększenia maksymalnej wielkości powierzchni użytkowej usług do wartości 15 tys. 
(pkt 9). Zmiana wielkości powierzchni użytkowej usług została zapisana zgodnie ze stanem istniejącym, 
czyli maksymalnie 13,2 tys. m2.

5. Doprecyzowanie odniesienia w tabeli parkingowej dla punktów 12-15: „100 m2 pow. użytkowej usług” 
zamiast sformułowania „100 m2 pow. użytkowej”.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nie ma powodu, żeby odniesienie w tabeli parkingowej: „100 m2 pow. użytkowej” zastąpić 
sformułowaniem „100 m2 pow. użytkowej usług” (pkt 12). Wskaźniki parkingowe są ściśle określone dla 
całego miasta z podziałem na strefy parkingowe. Przyjęty wskaźnik jest więc w tym względzie zgodny 
z polityką miasta, która wyrażona została w sposób niezwykle jasny w Studium uwarunkowań 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Ponieważ biura i przychodnie są 
usługami więc nie ma powodu dopisywać „usług” do opisania podstawy odniesienia. Tego 
doprecyzowania nie stosuje się w innych punktach oprócz handlu, gdzie odniesieniem jest pow. 
sprzedaży. Wprowadzanie proponowanej zmiany niczemu nie służy a wprowadza chaos i wątpliwości 
interpretacyjne. Powierzchnia użytkowa jest pojęciem zdefiniowanym jednoznacznie i nie będzie 
przyczyną żadnych wątpliwości przy obliczaniu miejsc na podstawie wskaźnika ustalonego w projekcie 
planu.

W ustawowym  terminie  po drugim wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 4 czerwca 2013 r. do 2 lipca 2013 r. do projektu planu zostały wniesione 
następujące uwagi:

IV. Marius Olech, Gdańsk :

Pan Marius Olech zgłosił następujące uwagi do planu:

1. o zapisy umożliwiające dopuszczenie realizacji stacji paliw;

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Umożliwienie odtworzenia stacji paliw nie będzie możliwe. W tej sprawie Prezydent Miasta Gdańska 
wystąpił o opinię do organu uzgadniającego w postaci Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Odpowiedź pismem z dnia 24 kwietnia 2013 r. nie pozwala na wprowadzenie tej 
inwestycji do ustaleń projektu planu. Na obecnym etapie ta kontrowersyjna inwestycja nie posiada 
analizy wpływu w kontekście skumulowanego oddziaływania na wody podziemne wszystkich zamierzeń 
inwestycyjnych w obszarze strefy ochronnej ujęć wody „Czarny Dwór” i „Zaspa”, więc nie można 
pozytywnie ustosunkować się do możliwości jej realizacji.

Ponieważ już na etapie projektu planu występują wątpliwości co do możliwości realizacji tej 
inwestycji, nie można wprowadzać potencjalnych inwestorów w błąd i umieszczać jej w ustaleniach 
planu. Podniesie to ewidentnie wartość nieruchomości, a w rzeczywistości na późniejszym etapie procesu 
inwestycyjnego stacja paliw nie uzyska akceptacji. Może też stać się przyczyną blokady innych, 
zaplanowanych inwestycji (oddziaływanie skumulowane wszystkich zamierzeń inwestycyjnych w strefie 
ochrony wód).

2. dla swoich nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej 30 o zmianę wskaźników urbanistycznych i zapisanie 
podobnych zasad zagospodarowania jak w istniejącym obiekcie handlowym Real (teren 002-U33); wnosi o:

a. zwiększenie intensywności zabudowy dla terenu 010-U33 do 1,5,

b. zwiększenie powierzchni użytkowej usług do 20.000m2 na terenie 010-U33,

c. zwiększenie powierzchni użytkowej usług do 5.000m2 na terenie 003-M/U32,

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwag: uwagi nieuwzględnione

Uzasadnienie:

Ad 2a-c

Parametry urbanistyczne przyjęte dla terenów 003-M/U32 i 010-U33, po przeanalizowaniu skutków 
dla funkcjonowania podstawowego układu komunikacyjnego, obsługującego oba tereny, uwzględniono 
w takim zakresie, aby suma potencjałów ruchu generowanych przez oba tereny została zachowana (tak, 
jak w wykładanym projekcie planu). W związku z tym po pierwszym wyłożeniu zwiększono 
powierzchnie terenu usługowego kosztem terenu mieszkaniowo-usługowego. Jednocześnie zwiększono 
dopuszczalną sumę powierzchni usług a zmniejszono dopuszczalną powierzchnię mieszkaniową. Tym 
samym zrealizowano uwagę złożoną na etapie pierwszego wyłożenia projektu do publicznego wglądu.

Od tego czasu nie nastąpiły żadne okoliczności pozwalające na zwiększenie intensywności zabudowy 
czy też powierzchni użytkowej usług czy mieszkań. Nadal priorytetem jest utrzymanie generacji ruchu 
samochodowego z obu tych terenów na poziomie wynikającym z ograniczonych możliwości 
przepustowości okolicznego układu dróg publicznych. Argumenty, że istnieją możliwości rozbudowy 
tego układu oraz zastosowania inteligentnego systemu zarządzania transportem TRISTAR, są prawdziwe, 
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wymagają jednak uprzedniej budowy przez miasto infrastruktury obsługującej, co jest uwarunkowane 
możliwościami budżetowymi. Zrównoważenie rozwoju, które przyświeca polityce przestrzennej miasta, 
polega także na tym, że ten rozwój odbywa się stopniowo i bez tworzenia konfliktów funkcjonalno-
przestrzennych. Jeżeli w przyszłości zostanie zrealizowana rozbudowa układu komunikacyjnego 
i zostanie zastosowany system TRISTAR, a także wybudowane połączenie do ul. Hynka a w przyszłości 
tzw. Nowej Abrahama, pozwalające na zwiększenie potencjałów inwestycyjnych w obszarze planu, 
wówczas można będzie drogą zmiany planu pozwolić na zwiększenie niektórych parametrów 
urbanistycznych. Do tego czasu te parametry muszą być dostosowane do faktycznych możliwości 
infrastruktury drogowej.

d. zmniejszenie minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej dla terenu 003-M/U32 
w następujący sposób: dla zabudowy usługowej – 5%, dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-
usługowej – 25%;

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Odnośnie ustalenia dla terenu 003-M/U32 28% powierzchni biologicznie czynnej – to ustalenie jest 
adekwatne do ustalenia dla terenów sąsiednich, i to takich, które mają parametry ustalone w oparciu 
o wydane decyzje administracyjne, o co autor uwagi wnioskował w uwadze na etapie pierwszego 
wyłożenia. Obliczenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej wykonano na podstawie wydanego 
dla inwestycji usługowo-mieszkaniowej przy Al. Rzeczypospolitej pozwolenia na budowę. Pozostałe 
tereny usługowo-mieszkaniowe także mają ustalony minimalny wskaźnik tej powierzchni na poziomie 
28%, niezależnie od tego, czy będzie na nich faktycznie realizowana funkcja mieszkaniowa. Udział tej 
powierzchni jest bowiem istotny nie tylko bezpośrednio na terenie inwestycji mieszkaniowej, ale także 
w otoczeniu, stwarzając określony kontekst elementów przyrodniczych w skali lokalnej. Nawet na terenie 
004-M/U32 (sąsiadującym z terenem składającego uwagę), obecnie zabudowanym budynkami 
usługowymi, ustalono wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 28%.

Poza tym można sobie wyobrazić sytuację, w której - po zrealizowaniu zabudowy usługowej przy 
mniejszym, proponowanym w uwadze, wskaźniku tej powierzchni – właściciel występuje o zmianę 
sposobu użytkowania lokali usługowych na mieszkalne. Wówczas - po uwzględnieniu uwagi zgodnie 
z postulowanym zapisem o mniejszej powierzchni biologicznie czynnej dla usług - taka zmiana 
nie byłaby możliwa. A intencją projektu planu nie jest ograniczanie takiej możliwości, wręcz przeciwnie 
– pożądane jest tworzenie - przy istniejących ulicach publicznych - obszarów polifunkcyjnych. Warunki 
dla rozwoju funkcji mieszkaniowej w pasie oddalonym od ul. Kołobrzeskiej są korzystne, co zostało 
potwierdzone składanymi wnioskami i uwagami.

Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 28% w całym tym pasie lepiej będzie 
funkcjonował także przyrodniczo, niż pojedyncze, przecięte bardziej intensywnie zabudowanym terenem, 
nieruchomości. Standard jakości życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców terenów M/U32 będzie 
wyższy w przypadku utrzymania ww. wskaźnika na ciągłej, znacznej powierzchni.

3. o intensywność 2,2 dla terenu 003-M/U32 odpowiednio do terenu sąsiedniego 004-M/U32;

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt IV 2a-c

4. o zapisy dla terenu 003-MU32 umożliwiające odpowiednie zwiększenie powierzchni użytkowej usług 
kosztem powierzchni mieszkaniowej w przypadku, gdy funkcja mieszkaniowa nie będzie realizowana oraz 
umożliwiające zwiększenia powierzchni mieszkaniowych kosztem usługowych w przypadku, gdy funkcja 
usługowa nie będzie realizowana;

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga częściowo nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nie ma możliwości swobodnego manewrowania powierzchniami użytkowymi pomiędzy funkcjami 
usługową i mieszkaniową, ponieważ każda z nich ma inne wymagania parkingowe, które były podstawą 
zróżnicowania wielkości potencjałów inwestycyjnych. Założenie projektu oparto na ograniczaniu 
generowanego ruchu pojazdów na obsługującym układzie komunikacyjnym z uwagi na wykorzystane już 
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w dużym stopniu możliwości przenoszenia ruchu kołowego. Ustalenia przyjęte w projekcie zostały 
określone na poziomie wnioskowanym w uwadze na etapie pierwszego wyłożenia.

5. o usunięcie ograniczeń w postaci przypisywania dopuszczalnej maksymalnej powierzchni użytkowej 
usług do terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi - o usunięcie ww. zapisów lub sprecyzowanie, 
aby odnosiły się do działki budowlanej.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga bezprzedmiotowa

Uzasadnienie:

Powierzchnie przypisywane poszczególnym terenom zgodnie z wykładnią stosowaną przez Prezydenta 
Miasta Gdańska odnosi się proporcjonalnie do działek budowlanych. Nie ma więc potrzeby zmiany 
w tym zakresie, tym bardziej, że istotne z interesu publicznego są właśnie powierzchnie użytkowe 
generujące ruch z całego terenu, a nie przypisywane do poszczególnych działek budowlanych. Każdy 
inwestor może łatwo przeliczyć udział tych powierzchni przypadający na jego działkę, tym bardziej, że 
powierzchnia terenu jest podana w każdej karcie terenu. Ustalenie zaproponowane w wykładanym 
projekcie planu uwzględnia także możliwość podziału działek budowlanych już po uchwaleniu planu.

V. Marius Olech, Gdańsk

Pan Marius Olech zgłosił uwagę do planu, wnoszącą o umieszczenie zapisów umożliwiających 
lokalizację lądowiska dla helikopterów na terenie swoich nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej 
30 w Gdańsku.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Lokalizacja lądowiska dla helikopterów w sąsiedztwie istniejących i planowanych terenów 
mieszkaniowych musi być uzasadniona istotnymi argumentami z interesu  publicznego. Funkcja 
mieszkaniowa należy do funkcji chronionych przed hałasem (Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. z dnia 
5 lipca 2007 r.). Hałas, jaki powstaje przy lądowaniu helikoptera jest bardziej uciążliwy, gdyż skokowo 
występuje bardzo wysoki jego poziom w krótkim czasie. Dlatego też lądowiska dla helikopterów mogą 
powstawać w rejonach pozbawionych ochrony akustycznej lub w celach zapewnienia szybkiego 
transportu o charakterze awaryjnym związanego z ratowaniem życia (np. przy szpitalach).

Ponieważ na terenie  nieruchomości składającego uwagę przy ul. Kołobrzeskiej 30 nie przewiduje 
się lokalizacji szpitali (są wyłączone z dopuszczonych usług), a w otoczeniu tego terenu występują 
i nadal są planowane funkcje mieszkaniowe (w promieniu 1 km od proponowanej lokalizacji lądowiska 
obecnie mieszka 25,3 tys. osób), uwzględnienie uwagi nie jest możliwe.

Ze względu na zapewnienie odpowiedniej jakości życia mieszkańców (co jest istotnym zadaniem 
miasta) przyjęto zasadę, że prywatnych lądowisk dla helikopterów nie będzie się lokalizowało 
w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Bowiem hałas emitowany przez helikoptery, chociaż 
nie narusza wymagań ustawowych, jest z natury rzeczy bardziej dokuczliwy. W krótkim czasie 
emitowany jest duży hałas, zazwyczaj stanowiący zaskoczenie dla odbiorców. Wprowadza to element 
niepewności i brak poczucia bezpieczeństwa, nie mówiąc o dyskomforcie spowodowanym przez hałas. 
A właśnie poczucie bezpieczeństwa i wysoką jakość życia miasto pragnie zapewnić swoim 
mieszkańcom.

VI. INPRO S.A., Gdańsk.

INPRO S. A. reprezentowane przez pana Piotra Stefaniaka – Prezesa Zarządu i pana Krzysztofa 
Maraszka – Wiceprezesa Zarządu wnosi uwagi do karty terenu 006-M/U32 i wnioskuje o dostosowanie 
zapisów planu miejscowego i karty terenu do decyzji o warunkach zabudowy WUAiOZ-I-
6730.321.8.2011.2-JWK.198784 z 01.12.2011r., a w szczególności:

 Lp  Zapisy projektu planu 
miejscowego

 Zapisy decyzji o warunkach 
zabudowy

 Propozycja zapisu

 1.  Pkt 7.4
 Linia a/b – 40m od granicy działki  Linia a/b – 21m od granicy  Zgodnie z zapisem 
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 Linia b/c – 61m od granicy działki działki
 Linia b/c – 61m od granicy 
działki

dowz

 2.  Pkt 7.4
 Max intensywność zabudowy:
 -w strefie „a” i „b” – 3,8
 - w strefie „c” – 0,9

 Intensywność zabudowy 
wynikająca z pow. zabudowy 
40%
 - w strefie „a” i „b” – 3,1
 - w strefie „c” – 6,4

 Max intensywność 
zabudowy:
 -w strefie „a” i „b” 
– 3,8
 - w strefie „c” – 9,0

 3.  Pkt 7.3
 Minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej 28%

 Powierzchnia posesji 
biologicznie czynna 25%
 Dla inwestycji „Kwartał 
uniwersytecki – 29%

 Zgodnie z zapisem 
projektu planu

 4.  Pkt 7.10
 Rekreacyjne zielenie przydomowe 
o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 pow. 
użytkowej mieszkań
 Dla inwestycji „Kwartał 
uniwersytecki” – 3.502,00m2

 Rekreacyjna zieleń 
przydomowa – powierzchnia 
osiągnięta dla inwestycji 
„Kwartał Uniwersytecki” na 
podstawie zapisów WZ – 
2180,00m2

 (0,18m2 /1m2 pow. użytkowej 
mieszkań)

 Obowiązujący 
z wyłączeniem 
terenu objętego 
decyzją 
o pozwoleniu na 
budowę wydanej na 
podstawie dowz 
z dnia 2011.12.01

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwagi częściowo nieuwzględnione

Uzasadnienie:

Po ponownym przeanalizowaniu zapisów zawartych w decyzji administracyjnej uwzględnia się 
następujące elementy ustaleń dla terenu 006-M/U32 - działki 250/4 obr. 20 (dla której wydano 
decyzję):

1) przesuwa się linie podziału wewnętrznego tak, jak w decyzji tzn. linia a/b w odległości 21 m od linii 
rozgraniczającej teren a linia b/c w odległości 61 m od tej samej linii;

2) maksymalną intensywność zabudowy w strefie „c” ustala się na poziomie 6,4, w strefach „a” i „b” zaś 
pozostawia na dotychczasowym poziomie 3,8;

3) rekreacyjną zieleń przydomową przyjmuje się jak dla szczególnych uwarunkowań uznając wydane decyzje 
za tę wyjątkową okoliczność. Wówczas wskaźnik tej zieleni wyniesie 0,15 m2 /1 m2 powierzchni użytkowej 
mieszkań.

VII. INTERKOL PTH,  Bydgoszcz

INTERKOL reprezentowane przez pana Krzysztofa Olszewskiego zwraca uwagę na fakt, iż teren 
należący do CTO nie ma możliwości rozwoju, gdyż parametry zapisane w planie pozwalają jedynie na 
minimalną rozbudowę istniejącej zabudowy na tym terenie i wnosi uwagi do karty terenu 009-U33 
polegające na dokonaniu następujących zmian:

1. §15 ust. 7 pkt 4 – zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy z 0,9 do 2,2 z dopisaniem 
zastrzeżenia (jak dla terenów pozostałych) „zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3” – tj. nie wliczanie podziemnych 
parkingów do wskaźnika intensywności;

2. §17 – dodać pkt 3 w brzmieniu: „dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy 
o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parking częściowo lub całkowicie 
zagłębione w gruncie (w budynkach o innym niż parking przeznaczeniu podstawowym) w odniesieniu do 
powierzchni działki objętej inwestycją”

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwag: uwagi częściowo nieuwzględnione

Uzasadnienie:

Ad 1. i 2.

Nie ma powodu zmieniać intensywności zabudowy, której ustalenie było negocjowane z organem 
uzgadniającym i jest uwarunkowane możliwościami przyjęcia ruchu przez układ komunikacyjny. 
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Natomiast ze względu na bardziej korzystne warunki kształtowania powierzchni zielonych na terenie 
działki uwzględnia się zapis o możliwości zwiększenia intensywności w przypadku realizacji parkingów 
częściowo lub całkowicie zagłębionych w gruncie.

3. „wymarzona zmiana” w planie polegałaby na wzbogaceniu terenu o funkcje mieszkaniową powyżej 
25 m 009-M/U32 z równoczesnym zwiększeniem intensywności zabudowy do ok. 3,5 i wysokości zabudowy 
55 m.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Planowane skrzyżowanie tzw. Nowej Abrahama z Al. Rzeczypospolitej (obie ulice z tramwajami) 
a także występujące obecnie poziomy hałasu w środowisku na terenie 009-U33 nie sprzyjają lokalizacji 
funkcji mieszkaniowej. Nie będzie możliwe dotrzymanie odpowiednich dla tej funkcji standardów 
akustycznych. Zwiększanie intensywności zabudowy jest niemożliwe. Potencjały ruchu 
komunikacyjnego, które może przyjąć Al. Rzeczypospolitej, są ograniczone i zostało to wyraźnie 
wyartykułowane na etapie uzgodnień przez Zarząd Dróg i Zieleni. W związku z tym podnoszenie 
intensywności nie uzyska akceptacji organu uzgadniającego

Zwiększanie wysokości zabudowy do 55 m nie jest wskazane ze względu na kompozycję całego 
zespołu zabudowy w granicach planu. Na etapie jego sporządzania wykonano liczne wizualizacje, które 
musiały uwzględnić już realizowane inwestycje o wysokości do 55 m przy Al. Rzeczypospolitej. Z tych 
analiz krajobrazowych jednoznacznie wynikały założenia kompozycyjne dotyczące zabudowy w obszarze 
całego planu. I tak generalnie dla wszystkich terenów przyległych do granic planu przyjęto maksymalną 
wysokość 20 m (dla terenu 002-U33 - 20,3 m), przy czym – ze względu na wydaną decyzję o pozwoleniu 
na budowę – dla terenu 001-U33 wyniosła ona 25 m. Dla terenów mieszanych, mieszkaniowo-
usługowych, położonych w głębi obszaru planu przyjęto maksymalną wysokość 40 m. Zaś dla 
realizowanej na podstawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowo-usługowej przy 
Al. Rzeczypospolitej – 55 m. Wprowadzenie na terenie 009-U33 wysokości 55 m ustaliłoby tę wysokość 
już dla dwóch, nie stycznych terenów. Wysokość 55 m na terenie 005-M/U32 przestałaby być wyjątkiem, 
dominantą stanowiącą element kompozycji. Lepiej wygląda pierzeja Al. Rzeczypospolitej z dominantą 
w połowie odległości pomiędzy ul. Kołobrzeską a tzw. Nową Abrahama niż zabudowana bez żadnej 
zasady tak wysokimi budynkami pierzeja.

Kompozycja całego obszaru planu zgodnie z intencją projektanta powinna być odbierana jako obszar 
o „miąższości” (średniej wysokości) ok. 20 m z minimalnym akcentowaniem skrzyżowania 
Kołobrzeskiej i Al. Rzeczypospolitej (do 25 m). Położone w głębi tereny, w widoku od strony ulic 
okalających - stanowiące tło i mniej oddziaływujące, mogą osiągać wysokość do 40 m, a teren 005 - 
położony w połowie pierzei Al. Rzeczypospolitej, na zasadzie kontrastu do sąsiedniej zabudowy 
o wysokości do 20-25 m –może osiągnąć do 55 m wysokości. Taki układ zabudowy pozwala na 
konsumpcję już wydanych decyzji administracyjnych, stanowiąc jednocześnie całość opartą na zasadach 
kompozycji urbanistycznej.

VIII. Centrum Techniki Okrętowej S.A., Gdańsk

CTO reprezentowane przez pana Leszka Wilczyńskiego – Prokurenta wnosi następujące uwagi:

1. Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy na terenie 009-U33 z 20 m do 60 m a tym samym 
intensywności zabudowy.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga częściowo nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Zgodnie z przyjętą kompozycją całości obszaru planu możliwe będzie jedynie zwiększenie wysokości 
zabudowy w sąsiedztwie terenów mieszkaniowo-usługowych na terenie znajdującym się w granicach 
CPU. W związku z tym zostanie wydzielony liniami podziału wewnętrznego obszar o maksymalnej 
wysokości zabudowy 40 m, przy zachowanej intensywności zabudowy na poziomie 0,9. Takie 
rozwiązanie pozwoli na zachowanie przyjętej w projekcie planu kompozycji całości polegającej na 
większej wysokości w centrum na terenach o funkcji mieszanej (do 40 m), a mniejszej (do 20 m i 25 m) 
na obrzeżach, z wyjątkiem dominanty na terenie 005-M/U32 przy Al. Rzeczypospolitej.
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Kompozycja całego obszaru planu zgodnie z intencją projektu planu powinna być odbierana jako 
obszar o „miąższości” (średniej wysokości) ok. 20 m z minimalnym akcentowaniem skrzyżowania 
Kołobrzeskiej i Al. Rzeczypospolitej (do 25 m). Położone w głębi tereny, w widoku od strony ulic 
okalających - stanowiące tło i mniej oddziaływujące, mogą osiągać wysokość do 40 m, a teren 005 - 
położony w połowie pierzei Al. Rzeczypospolitej, na zasadzie kontrastu do sąsiedniej zabudowy 
o wysokości do 20-25 m – może osiągnąć do 55 m wysokości. Taki układ zabudowy pozwala na 
konsumpcję już wydanych decyzji administracyjnych, stanowiąc jednocześnie całość opartą na zasadach 
kompozycji urbanistycznej. Wnioskowana wysokość łamałaby powyższe zasady.

2. Dopuszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (WOH) na terenie 009-
U33.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Teren 009-U33 znajduje się poza Centralnym Pasmem Usługowym (CPU), a więc – zgodnie z polityką 
przestrzenną miasta zapisaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gdańska – poza obszarami wskazanymi dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych. Jest to obszar trudny do obsługi komunikacyjnej.

Lokalizacja tego typu obiektów generuje zwiększony ruch kołowy, dlatego też dla inwestycji WOH 
wykonuje się dodatkowe prognozy wpływu na funkcjonowanie układu komunikacyjnego. Ponieważ 
generacja ruchu wynika z intensywności zabudowy, a tej nie można zwiększyć ze względu na 
uzgodnienia z Zarządem Dróg i Zieleni, nie także możliwości wprowadzenia wielko-powierzchniowych 
obiektów handlowych na teren 009.

W ustawowym  terminie  po trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 1 października 2013 r. do 30 października 2013 r. do projektu 
planu zostały wniesione następujące uwagi:

IX. INTERKOL PTH,  Bydgoszcz

INTERKOL reprezentowane przez pana Krzysztofa Olszewskiego wnosi uwagi do karty terenu 009-
U33 polegające na dokonaniu następujących zmian:

1. pozostając przy funkcji U33 prosi o podwyższenie wskaźnika maksymalnej intensywności zabudowy 
z 0,9 do ok. 3,2 („z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3”)

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nie ma możliwości podwyższenia intensywności zabudowy, której ustalenie było negocjowane 
z organem uzgadniającym, t.j. zarządcą drogi i jest uwarunkowane możliwościami przyjęcia ruchu przez 
układ komunikacyjny.

2. obecnie powierzchnia użytkowa budynków wynosi ok. 6500m2 czyli parametry zbliżają się do 
maksymalnych przewidzianych planem. Po cóż więc sporządzać plan dla tego terenu, skoro nie stwarza on 
możliwości rozwoju terenu?

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest wyrazem prowadzonej polityki przestrzennej 
na terenie gminy i nie jest sporządzany tylko w celu umożliwienia rozwoju danego terenu. Plan może 
również ograniczać przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. 
W tym przypadku górna granica intensywności wynika z przepustowości ul. Kołobrzeskiej.

3. zwraca uwagę na sprzeczność: uwzględniając dopuszczalną teraz powierzchnię zabudowy (70%) 
i dopuszczalną wysokość zabudowy (25m – 7 kondygnacji) możemy wyliczyć dopuszczalną powierzchnię 
użytkową = 10040 m2 x 0,7 x 7 = 49196 m2. Pozwala to ustalić wskaźnik intensywności zabudowy na ok. 4,9 
(na terenie 005 jest 3,8)

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona
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Uzasadnienie:

Wszystkie przywołane w uwadze do planu wskaźniki urbanistyczne podane są jako maksymalne, czyli 
graniczne. Dotyczy to zarówno powierzchni zabudowy, maksymalnej wysokości jak i intensywności 
zabudowy. Wskaźniki te można wykorzystywać do maksymalnych wartości jednakże nie muszą być 
wykorzystane wszystkie razem gdyż wykorzystując maksymalną wysokość przy ograniczeniu 
intensywności nie można wykorzystać max powierzchni zabudowy i na odwrót - przy wykorzystaniu max 
powierzchni zabudowy nie jest możliwe wykorzystanie max wysokości. Wszystkie wskaźniki trzymane 
są przez max intensywność, której wartość maksymalna w projekcie planu jest 0,9.

4. w związku z planowanym na tym terenie wzbogaceniem funkcji usługowo biurowej o funkcje 
rekreacyjno-sportowe (analogiczne do Alchemii na ul. Grunwaldzkiej), która to funkcja jest bardzo 
„powierzchniożerna” nie da się realizować takiej funkcji zachowując tak małą intensywność. Chociaż wydaje 
się, że dla Zaspy i tej części Gdańska taka strefa byłaby bardzo potrzebna.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Wzbogacenie funkcji usługowo biurowej o funkcje rekreacyjno-sportowe jest możliwe również przy 
obecnych zapisach w projekcie planu. Ze względu na ograniczoną możliwość obsługi komunikacyjnej 
tego terenu nie jest możliwe zwiększenie intensywności zabudowy, więc realizacja funkcji rekreacyjno-
sportowej musi się odbyć kosztem ograniczenia funkcji usługowo biurowej.

X. ROBYG Marina Tower sp. z o.o., Warszawa

Pan Maciej Ossowski, Kierownik Projektu Albatross Towers zgłosił następujące uwagi do terenu 005-
M/U32:

1. Usunięcie zapisu o wprowadzeniu rekreacyjnej zieleni przydomowej;

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Przy projektowaniu zabudowy wielorodzinnej standardowo ustala się wskaźnik rekreacyjnej zieleni 
przydomowej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań. Zapis 
ten jest powszechnie stosowanym w mieście Gdańsku od połowy 2008r. jako wyraz polityki 
przestrzennej a wprowadzony został w celu zapewnienia niezbędnych warunków życia przyszłych 
mieszkańców. Powyższy zapis pozwala na kształtowanie przestrzeni półpublicznych przeznaczonych dla 
mieszkańców i zgodnie z definicją rekreacyjnej zieleni przydomowej - wyposażonych m.in. w urządzenia 
rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe dla różnych grup wiekowych takich jak np. placyki zabaw dla 
dzieci, ławki, oczka wodne itp. Należy dodać, że powierzchnie zieleni rekreacyjnej mogą być wliczane do 
powierzchni biologicznie czynnej, w zależności od sposobu ich urządzenia, więc w praktyce nie jest to 
wielkie ograniczenie dla inwestora. Ze względu na szczególne uwarunkowania (wydaną decyzję 
o pozwoleniu na budowę) w terenie 005-M.U32 przyjęto zamiennie minimum 0,15m2 powierzchni zieleni 
o charakterze rekreacyjnym na 1m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

Należy dodać, że większość osiedli zarówno tych nowych jak i powstałych w latach wcześniejszych 
XXw. posiada tego rodzaju przestrzenie, które powinny stanowić nieodłączny element świadczący 
o jakości tkanki miejskiej. To właśnie plan miejscowy, stanowiący jedno z podstawowych narzędzi do 
dalszego kreowania przestrzeni, struktury miejskiej - daje sposobność, aby takie tereny wygospodarować 
i zarezerwować poprzez odpowiednie zapisy. Praktyka ostatnich lat pokazała przykłady nadmiernej 
intensyfikacji funkcji mieszkaniowych prowadzących do słusznych zastrzeżeń mieszkańców, że nie mają 
miejsca rekreacji codziennej, szczególnie rodzice z małymi dziećmi i osoby starsze.

2. Usunięcie zapisu o wprowadzeniu miejsc postojowych dla rowerów;

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Zapisy dotyczące wymaganej ilości miejsc parkingowych dla rowerów dla poszczególnych funkcji, 
w tym dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, są częścią polityki przestrzennej Miasta zawartą 
w Zarządzeniu Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia 
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standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na 
drogach publicznych i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku 
oraz wprowadzenia wskaźników i wytycznych dla parkingów rowerowych. W realizacji tej polityki 
miasta ustalono wskaźnik parkingowy do obliczania zapotrzebowania inwestycji na liczbę miejsc 
postojowych dla rowerów.

3. Z uwagi na planowaną realizację inwestycji z mieszkaniami o zmniejszonym metrażu, w stosunku do 
pierwotnych założeń, wnosi o zmniejszenie współczynnika miejsc postojowych przypadających na jedno 
mieszkanie z wartości 1,2 na 1,0

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Zapisy dotyczące wymaganej ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych dla 
poszczególnych funkcji, w tym dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, są częścią polityki 
przestrzennej Miasta zawartą w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gdańska". W przypadku nowych inwestycji realizowanych na tzw. „surowym korzeniu” nie ma 
przesłanek do zmniejszenia wskaźnika parkingowego do obliczania zapotrzebowania inwestycji na liczbę 
miejsc postojowych dla samochodów dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych 
w strefie С nieograniczonego parkowania z minimum 1,2 do 1,0 dla samochodów osobowych jak 
wnioskuje składający uwagi. Prowadzony monitoring sytuacji parkingowej w osiedlach mieszkaniowych 
potwierdza trafność przyjętego wskaźnika.

XI. Marius Olech, Gdańsk:

Pan Marius Olech zgłosił następujące uwagi do planu:

1. Wnosi o odpowiednie jak dla terenów sąsiednich 001-U33, 002-U33 ustalenie dopuszczalnej 
powierzchni usług na części swoich nieruchomości oznaczonych w planie symbolem 010-U33, proporcjonalnie 
do zajmowanego terenu, tj. na poziomie to 23.200m2; tak aby tereny wzdłuż ul. Kołobrzeskiej miały w planie 
przeznaczenie usługowe, o miąższości, parametrach zabudowy i podobnych zasadach zagospodarowania jak 
istniejący obiekt handlowy "Real" o czym mowa pkt 6 uzasadnienia do wyłożonego po raz pierwszy projektu 
planu (po raz trzeci wyłożony projekt nie zawiera już uzasadnienia).

Powierzchnia łączna „Reala” (tereny 001-U33, 002-U33) to 35.209m2, powierzchni użytkowej 
dopuszczonych usług to obecnie łącznie 35.700m2 (w pierwszej wersji projektu planu powierzchnia ta 
wynosiła 26.000m2). Obecnie proporcja powierzchni usług do powierzchni terenu to 1,01 (było 0,738). Przy 
zastosowaniu tych samych proporcji (w przybliżeniu 1), dla terenu 010-U33 powierzchnia użytkowa 
dopuszczonych usług to 23.2246m2, po zaokrągleniu wnioskowana powierzchnia użytkowa dopuszczonych 
usług to 23.200m2.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

W zagospodarowaniu przestrzennym nie można zastosować czysto matematycznych wyliczeń (np. 
proporcji), żeby określić ład przestrzenny. Każdy teren podlega osobnej analizie oraz ma inne 
uwarunkowania, które wpływają na konkretne zapisy odzwierciedlone wskaźnikami zapisanymi 
w projekcie planu. W przypadku terenu 010-U33 priorytetem jest utrzymanie generacji ruchu 
samochodowego na poziomie wynikającym z ograniczonych możliwości przepustowości okolicznego 
układu dróg publicznych. Powierzchnia użytkowa dopuszczonych usług dla terenów 001-U33 i 002-U33 
w porównaniu do pierwotnego projektu planu uległa zmianie ze względu na dostarczoną przez inwestora 
dokumentację projektową, stanowiącą załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie której 
skorygowano powierzchnie w planie.

2. Wnosi o ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy dla części swoich nieruchomości oznaczonych 
w projekcie plany symbolem 010-U33 odpowiednio jak na terenie sąsiednim (Real - tereny 001-U33, 002-
U33), czyli na uśrednionym poziomie 1,4. Dla terenu 001-U33 (pow. 1,39ha) przewiduje się wskaźnik 1,7, 
a dla terenu 002-U33 (pow. 2,13ha) przewiduje się wskaźnik 1,2. Średni wskaźnik dla całego terenu wynosi 1,4 
i o taki wskaźnik wnioskuje. Dla sąsiednich terenów położonych przy ul. Krynickiej projekt przewiduje jeszcze 
wyższe wskaźniki intensywności zabudowy: teren 004-M/U32 - 2,2, teren 006M/U32 - uśredniony 2, teren 
005-M/U32 - 3,8.
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- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Parametry urbanistyczne przyjęte dla terenów 003-M/U32 i 010-U33, po przeanalizowaniu skutków 
dla funkcjonowania podstawowego układu komunikacyjnego, obsługującego oba tereny, uwzględniono 
w takim zakresie, aby suma potencjałów ruchu generowanych przez oba tereny została zachowana (tak, 
jak w wykładanym projekcie planu). W związku z tym po pierwszym wyłożeniu zwiększono 
powierzchnie terenu usługowego kosztem terenu mieszkaniowo-usługowego. Jednocześnie zwiększono 
dopuszczalną sumę powierzchni usług a zmniejszono dopuszczalną powierzchnię mieszkaniową. Tym 
samym zrealizowano uwagę złożoną na etapie pierwszego wyłożenia projektu do publicznego wglądu.

Od tego czasu nie nastąpiły żadne okoliczności pozwalające na zwiększenie intensywności zabudowy 
czy też powierzchni użytkowej usług czy mieszkań. Nadal priorytetem jest utrzymanie generacji ruchu 
samochodowego z obu tych terenów na poziomie wynikającym z ograniczonych możliwości 
przepustowości okolicznego układu dróg publicznych. Zrównoważenie rozwoju, które przyświeca 
polityce przestrzennej miasta, polega także na tym, że ten rozwój odbywa się stopniowo i bez tworzenia 
konfliktów funkcjonalno-przestrzennych. Jeżeli w przyszłości zostanie zrealizowana rozbudowa układu 
komunikacyjnego i zostanie zastosowany system TRISTAR, a także wybudowane połączenie do ul. 
Hynka i planowanej trasy tzw. Nowej Abrahama, pozwalające na zwiększenie potencjałów 
inwestycyjnych w obszarze planu, wówczas można będzie drogą zmiany planu pozwolić na zwiększenie 
niektórych parametrów urbanistycznych. Do tego czasu te parametry muszą być dostosowane do 
faktycznych możliwości infrastruktury drogowej.

3. Wnosi o ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy dla części swoich nieruchomości oznaczonych 
w projekcie planu symbolem 003-M/U32 odpowiednio jak na terenie sąsiednim 004-M/U32), czyli na poziomie 
2,2. Dla sąsiednich terenów położonych przy ul. Krynickiej projekt przewiduje znacznie wyższe wskaźniki 
intensywności zabudowy niż na jego terenie (1,2): teren 004-M/U32 - 2,2; teren 006M/U32 - uśredniony 2; 
teren 005-M/U32 - 3,8. Część jego nieruchomości (003-M/U32) posiada cechy techniczne, warunki zabudowy 
oraz warunki obsługi komunikacyjnej zbliżone do terenu oznaczonego symbolem 004-M/U32, dlatego 
wnioskowany wskaźnik odpowiada dokładnie temu, jaki ustalano dla tego terenu.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt XI. 2

4. Wnosi ponownie o zapisy dla terenu 003-M/32 umożliwiające odpowiednie zwiększenie powierzchni 
użytkowej usług kosztem powierzchni mieszkaniowej w przypadku, gdy funkcja mieszkaniowa nie będzie 
realizowana. Przy obliczeniach dopuszczonych powierzchni użytkowych,  według autorów projektu, zakłada 
się maksymalne wykorzystanie wskaźników, przy uwzględnieniu ograniczeń w przepustowości układu 
ulicznego obsługującego dany teren. Oznacza to, że każdemu terenowi przypisano tzw. "maksymalną ilość 
generowanego ruchu", a dopiero na tej podstawie oszacowano wielkości dopuszczonych powierzchni 
użytkowych. Zapisy planu umożliwiające zwiększenie powierzchni jednej z funkcji kosztem drugiej, gdy ta 
nie będzie w ogóle realizowana, umożliwia mu faktyczne wykorzystanie przypisanej do jego terenu 
"maksymalnej ilości generowanego ruchu".

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nie ma możliwości swobodnego manewrowania powierzchniami użytkowymi pomiędzy funkcjami 
usługową i mieszkaniową, ponieważ każda z nich ma inne wymagania parkingowe, które były podstawą 
zróżnicowania wielkości potencjałów inwestycyjnych. Założenie projektu oparto na ograniczaniu 
generowanego ruchu pojazdów na obsługującym układzie komunikacyjnym z uwagi na wykorzystane już 
w dużym stopniu możliwości przenoszenia ruchu kołowego. Ustalenia przyjęte w projekcie zostały 
określone na poziomie wnioskowanym w uwadze na etapie pierwszego wyłożenia. Po drugim wyłożeniu 
uwzględniono wykreślenie zapisu o ograniczeniu pow. użytkowej mieszkań, gdyż z analiz specjalistów 
komunikacji wynika, że ta funkcja - przy zachowaniu współczynnika intensywności zabudowy - 
nie powinna w istotny sposób zwiększyć potencjałów na układzie obsługującym w porównaniu z funkcja 
usługową. Wiąże się to więc z koniecznością ograniczenia funkcji usługowej w planie.
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5. Zaproponowane w wyłożonym projekcie planu ograniczenia w postaci przypisywania dopuszczalnej 
maksymalnej powierzchni użytkowej usług do terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi jest 
nieprawidłowe, dlatego ponownie wnosi o sprecyzowanie zapisów w taki sposób, aby ograniczenia odnosiły się 
do działki budowlanej (lub działek objętych procesem budowlanym), bądź usunięcie z ustaleń planu tych 
ograniczeń.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Powierzchnie przypisywane poszczególnym terenom zgodnie z wykładnią stosowaną przez Prezydenta 
Miasta Gdańska odnoszą się proporcjonalnie do działek budowlanych. Nie ma więc potrzeby zmiany 
w tym zakresie, tym bardziej, że istotne z interesu publicznego są właśnie powierzchnie użytkowe 
generujące ruch z całego terenu, a nie przypisywane do poszczególnych działek budowlanych. Każdy 
inwestor może łatwo przeliczyć udział tych powierzchni przypadający na jego działkę, tym bardziej, że 
powierzchnia terenu jest podana w każdej karcie terenu. Ustalenie zaproponowane w wykładanym 
projekcie planu uwzględnia także możliwość podziału działek budowlanych już po uchwaleniu planu.

6. Ponownie wnosi o umieszczenie w planie zapisów umożliwiających lokalizację na terenie swoich 
nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej 30 w Gdańsku lądowiska dla helikopterów.

Przedłożone dokumentacje: „Prognoza hałasu lotniczego - Lądowisko dla helikopterów Gdańsk ul. 
Kołobrzeska 30” oraz rysunek „Mapa rejonu lądowiska” stanowiący element zmiany do Instrukcji 
operacyjnej lądowiska wykazują, że funkcjonowanie lądowiska spełnia standardy wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa oraz w sposób nadmierny nie będzie zakłócało życia okolicznych 
mieszkańców.

Opracowana prognoza hałasu lotniczego dokumentuje, że planowane lądowisko dla helikopterów przy ul. 
Kołobrzeskiej 30 w Gdańsku nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
zarówno co do prognozowanego poziomu hałasu na granicy nieruchomości lądowiska emitowanego przez 
operacje startu i lądowania helikoptera, jak i w zakresie wpływu na zastany klimat akustyczny w otoczeniu 
miejsca lokalizacji lądowiska. Zwraca uwagę, że lokalizacje lądowisk w dużych miastach krajów wysoko 
rozwiniętych nie są czymś wyjątkowym, a rozwój metropolii gdańskiej i rozwój obszaru objętego planem 
jako fragmentu Centralnego Pasma Usługowego jest nieuchronny. Przykładów realizacji lądowisk w sercach 
wielkich aglomeracji można przytaczać wiele. Przypomina również, że lokalizacja lądowiska uzyskała 
aprobatę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jako lądowiska, które będzie można wpisać do planu 
ratowniczego miasta Gdańska (w załączeniu pismo z dnia 23.07.2012r.), jak również uzyskała pozytywną 
opinię Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (w załączeniu pismo z dnia 12.07.2012r.). Przykłady realizacji 
lądowisk w aglomeracjach miejskich na świecie można znaleźć na stronach internetowych (spis załączony 
w piśmie).

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Lokalizacja lądowiska dla helikopterów w sąsiedztwie istniejących i planowanych terenów 
mieszkaniowych musi być uzasadniona istotnymi argumentami z interesu  publicznego. Funkcja 
mieszkaniowa należy do funkcji chronionych przed hałasem (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. z dnia 5 lipca 
2007 r.). Hałas, jaki powstaje przy lądowaniu helikoptera jest bardziej uciążliwy, gdyż skokowo 
występuje bardzo wysoki jego poziom w krótkim czasie. Dlatego też lądowiska dla helikopterów mogą 
powstawać w rejonach pozbawionych ochrony akustycznej lub w celach zapewnienia szybkiego 
transportu o charakterze awaryjnym związanego z ratowaniem życia (np. przy szpitalach).

Ponieważ na terenie  nieruchomości składającego uwagę przy ul. Kołobrzeskiej 30 nie przewiduje się 
lokalizacji szpitali (są wyłączone z dopuszczonych usług), a w otoczeniu tego terenu występują i nadal są 
planowane funkcje mieszkaniowe (w promieniu 1 km od proponowanej lokalizacji lądowiska obecnie 
mieszka 25,3 tys. osób), uwzględnienie uwagi nie jest możliwe.

Ze względu na zapewnienie odpowiedniej jakości życia mieszkańców (co jest istotnym zadaniem 
miasta) w Gdańsku przyjęto zasadę, że prywatnych lądowisk dla helikopterów nie będzie się lokalizowało 
w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Bowiem hałas emitowany przez helikoptery, chociaż nie narusza 
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wymagań ustawowych, jest z natury rzeczy bardziej dokuczliwy. W krótkim czasie emitowany jest duży 
hałas, zazwyczaj stanowiący zaskoczenie dla odbiorców. Wprowadza to element niepewności i brak 
poczucia bezpieczeństwa, nie mówiąc o dyskomforcie spowodowanym przez hałas. A właśnie poczucie 
bezpieczeństwa i wysoką jakość życia miasto pragnie zapewnić swoim mieszkańcom. W przytoczonych 
i zilustrowanych przykładach lądowisk z m.in. miast amerykańskich i europejskich widać, że prowadzona 
jest tam odmienna polityka oraz są inne przepisy i zasady dotyczące lokalizowania lądowisk dla 
helikopterów.

7. Ponownie wnosi o zmianę projektu planu oraz o dopuszczenie możliwości

realizacji stacji paliw na swoim terenie (010-U33). Z uzasadnienia odmowy uwzględnienia uwagi widać, 
że wynika to z negatywnej opinii RZGW. P. Olech wystąpił z zapytaniem do Dyrektora RZGW i otrzymał 
pisemną informację od Dyrektora RZGW, że na terenie jego działek "nie ma zakazu lokalizacji stacji 
paliw". W związku z powyższym ponownie wnosi o zapis planistyczny umożliwiający realizację stacji 
paliw (stacja paliw istniała tam do niedawna) i oczekuję że Pan Prezydent przychyli się do jego wniosku 
oraz wystąpi o uzgodnienie zmienionego projektu w trybie art. 17 ustawy "O planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym". W tej sytuacji, Dyrektor RZGW, mając na względzie 
art. 24 i 25 ustawy "O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" powinien uzgodnić projekt, co 
w przyszłości umożliwi rozpoczęcie procesu budowlanego. Odmowa uzgodnienia może nastąpić jedynie ze 
względu na obowiązujące przepisy prawa, a przepisy, w tym z ustawa z dnia 18 lipca 2001r. "Prawo wodne" 
(Dz.U. z 2012r. poz.145) oraz rozporządzenie Nr 3/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2009 roku "w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód 
podziemnych "Czarny Dwór" oraz "Zaspa" w Gdańsku, województwo pomorskie" nie wykluczą możliwości 
realizacji stacji paliw na tym terenie. Kopię pisma Dyrektora RZGW załączył do ostatnich uwag do planu, 
dziwi go więc fakt, że nie zostało ono wnikliwie przeanalizowane, z czego w konsekwencji powyższa 
uwaga została rozpatrzona negatywnie (ponownie załączył kopię pisma). Nie widzi powodu, aby plan 
miejscowy nadmiernie i niezasadnie ograniczał jego prawo własności bardziej, niż powszechnie 
obowiązujące przepisy. Wprowadzenie zakazu lokalizacji stacji paliw w miejscu istniejącej do niedawna 
stacji chyba nikomu nie służy.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Umożliwienie odtworzenia stacji paliw nie będzie możliwe. W tej sprawie Prezydent Miasta Gdańska 
wystąpił o opinię do organu uzgadniającego w postaci Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Odpowiedź pismem z dnia 24 kwietnia 2013 r. nie pozwala na wprowadzenie tej 
inwestycji do ustaleń projektu planu: „Bez szczegółowej analizy wpływu planowanej do odtworzenia 
stacji paliw przy ul. Krynickiej, w kontekście skumulowanego oddziaływania na wody podziemne 
wszystkich zamierzeń inwestycyjnych (istniejących, realizowanych i planowanych) w obszarze strefy 
ochronnej ujęć wody „Czarny Dwór” i „Zaspa”, zdaniem tut. Zarządu nie jest możliwe wydanie 
pozytywnej opinii o jej realizacji.”

Ponieważ już na etapie projektu planu występują wątpliwości co do możliwości realizacji tej 
inwestycji, nie można wprowadzać potencjalnych inwestorów w błąd i umieszczać jej w ustaleniach 
planu. Podniesie to ewidentnie wartość nieruchomości, a w rzeczywistości na późniejszym etapie procesu 
inwestycyjnego stacja paliw nie uzyska akceptacji. Może też stać się przyczyną blokady innych, 
zaplanowanych inwestycji (oddziaływanie skumulowane wszystkich zamierzeń inwestycyjnych w strefie 
ochrony wód).

XII. Centrum Techniki Okrętowej S.A., Gdańsk

CTO reprezentowane przez panią Danutę Kowalską – Prokurenta wnosi następujące uwagi do terenów 
007 i 009 (nieruchomości, których są właścicielami):
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1. Podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie zwiększania max wysokości zabudowy na terenie 009-U33 
z 25m do 55m a tym samym intensywności zabudowy. Podwyższenie wysokości do 55m (jak na terenie 005) 
pozwoli im w maksymalny sposób wykorzystać centralne położenie oraz sąsiedztwo ważnych ulic w mieście 
a także zgodnie z polityką miasta intensyfikować centralne tereny miejskie i wzmacniać wyznaczoną 
w studium Gdańska Strefę Usługową CPU. Podwyższenie wnioskowanej zabudowy u zbiegu ważnych ciągów 
komunikacyjnych byłoby zasadne i nawet wskazane dla jakości przestrzeni Strefy Usługowej. Zmienione 
w tym projekcie planu wskaźniki zabudowy są korzystniejsze niż w poprzedniej wersji projektu (podwyższono 
wysokość zabudowy o 5 m) jednak nie widać szczególnego uzasadnienia kompozycyjnego dla tak niewielkiej 
różnicy, jaką wprowadzono, ani celowości tego rozwiązania w miejscu, gdzie bardziej zasadne byłoby 
utworzenie dominanty architektonicznej przestrzennie podkreślającej funkcjonalne znaczenie obszaru 
skoncentrowanej zabudowy usługowej. Teren 009 ma odpowiednią powierzchnię dla lokalizacji dominanty 
(jest jednym z mniejszych terenów wyznaczonych w planie). Nie do końca zatem jasna jest kwestia przyjętego 
limitu wysokościowego dla zabudowy na tym terenie tym bardziej, że nie ma żadnych przesłanek ani 
kompozycyjnych ani krajobrazowych, aby takie ograniczenia wprowadzać. Różnicowanie parametrów 
planowanej zabudowy w jednorodnej przestrzeni powinno opierać się o czytelne i jednoznaczne przesłanki oraz 
nie powinno mieć charakteru uznaniowego. Wprowadzony limit wysokościowy na tej posesji wydaje się 
krzywdzący, gdyż nie znajduje wystarczającego uzasadnienia.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie :

Kompozycja całego obszaru planu zgodnie z intencją projektu planu powinna być odbierana jako 
obszar o „miąższości” (średniej wysokości) ok. 25 m. Położone w głębi tereny, w widoku od strony ulic 
okalających - stanowiące tło i mniej oddziaływujące, mogą osiągać wysokość do 40 m, a teren 005 - 
położony w połowie pierzei Al. Rzeczypospolitej, na zasadzie kontrastu do sąsiedniej zabudowy 
o wysokości do 20-25 m – może osiągnąć do 55 m wysokości. Taki układ zabudowy pozwala na 
konsumpcję już wydanych decyzji administracyjnych, stanowiąc jednocześnie całość opartą na zasadach 
kompozycji urbanistycznej. Wnioskowana wysokość łamałaby powyższe zasady. Ponadto teren 009-U33 
znajduje się poza Centralnym Pasmem Usługowym (CPU). Intensywność zabudowy zaś musi być 
ograniczona ze względu na konieczność zachowania przepustowości układu ulicznego, co było 
przedmiotem negocjacji z organem uzgadniającym.

2. Podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii dopuszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 na terenie 009-U33. Wprowadzony w planie limit powierzchniowy usług zmniejsza 
atrakcyjność terenu i ogranicza możliwości inwestycyjne. Podwyższenie limitu dopuszczalnej powierzchni 
sprzedaży nie jest sprzeczne z ogólnym charakterem obszaru - jest to obszar, na którym dominuje funkcja 
usługowa. Ograniczenia tego zatem w tym miejscu nie domaga się ani funkcja ani zasady kształtowania ładu 
przestrzennego ani polityka miasta. W studium Gdańska „lokalizacje wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych powinny w pierwszej kolejności wzmacniać istniejące ośrodki usługowe, stąd jako miejsce ich 
lokalizacji preferuje się CPU". Obszar, na którym znajduje się posesja składającego uwagę jest takim 
ośrodkiem usługowym a dodatkowo stanowi część wyznaczonej w studium Strefy Usługowej CPU. 
Wprowadzone w planie ograniczenie rzutuje na ekonomiczną efektywność planowanych inwestycji. Powinno 
być rozłożone sprawiedliwie a tak nie jest - przykładem może być „obszar a" karty terenu 007 (jest to również 
fragment posesji składającego uwagę), na którym mimo iż cały znajduje się w granicach Strefy Usługowej 
CPU wykluczono obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (być może w sprzeczności ze 
studium). Wszystkie ograniczenia powinny być starannie uzasadnione ważnym interesem ogólnospołecznym 
tak aby mogły być zrozumiałe oraz akceptowane bez poczucia krzywdy przez wszystkich uczestników 
przyszłego procesu budowlanego a także rekompensowane innymi walorami bezpośrednio z nich 
wynikającymi podnoszącymi wartość inwestycji.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Teren 009-U33 znajduje się poza Centralnym Pasmem Usługowym (CPU), a więc – zgodnie z polityką 
przestrzenną miasta zapisaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gdańska – poza obszarami wskazanymi dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych (WOH).
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Utrudniony dostęp komunikacyjny i położenie większości terenu poza CPU (w CPU znajduje się tylko 
obszar „a” w terenie 007-M/U32) pozbawia ten teren predyspozycji dla lokalizacji WOH.

W ustawowym  terminie  po czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 2 stycznia 2014 r. do projektu planu 
zostały wniesione następujące uwagi:

XIII. Marius Olech, Gdańsk:

Pan Marius Olech zgłosił następujące uwagi do planu:

1. Wnosi o odpowiednie jak dla terenów sąsiednich 001-U33, 002-U33 ustalenie dopuszczalnej 
powierzchni usług na części swoich nieruchomości oznaczonych w planie symbolem 010-U33, proporcjonalnie 
do zajmowanego terenu, tj. na poziomie to 23.200m2; tak aby tereny wzdłuż ul. Kołobrzeskiej miały w planie 
przeznaczenie usługowe, o miąższości, parametrach zabudowy i podobnych zasadach zagospodarowania jak 
istniejący obiekt handlowy "Real" o czym mowa pkt 6 uzasadnienia do wyłożonego po raz pierwszy projektu 
planu (po raz trzeci wyłożony projekt nie zawiera już uzasadnienia).

Powierzchnia łączna „Reala” (tereny 001-U33, 002-U33) to 35.209m2, powierzchni użytkowej 
dopuszczonych usług to obecnie łącznie 35.700m2 (w pierwszej wersji projektu planu powierzchnia ta 
wynosiła 26.000m2). Obecnie proporcja powierzchni usług do powierzchni terenu to 1,01 (było 0,738). Przy 
zastosowaniu tych samych proporcji (w przybliżeniu 1), dla terenu 010-U33 powierzchnia użytkowa 
dopuszczonych usług to 23.2246m2, po zaokrągleniu wnioskowana powierzchnia użytkowa dopuszczonych 
usług to 23.200m2.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt XI.1

2. Wnosi o ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy dla części swoich nieruchomości oznaczonych 
w projekcie plany symbolem 010-U33 odpowiednio jak na terenie sąsiednim (Real - tereny 001-U33, 002-
U33), czyli na uśrednionym poziomie 1,4. Dla terenu 001-U33 (pow. 1,39ha) przewiduje się wskaźnik 1,7, 
a dla terenu 002-U33 (pow. 2,13ha) przewiduje się wskaźnik 1,2. Średni wskaźnik dla całego terenu wynosi 1,4 
i o taki wskaźnik wnioskuje. Dla sąsiednich terenów położonych przy ul. Krynickiej projekt przewiduje jeszcze 
wyższe wskaźniki intensywności zabudowy: teren 004-M/U32 - 2,2, teren 006M/U32 - uśredniony 2, teren 
005-M/U32 - 3,8.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt XI.2

3. Wnosi o ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy dla części swoich nieruchomości oznaczonych 
w projekcie planu symbolem 003-M/U32 odpowiednio jak na terenie sąsiednim 004-M/U32), czyli na poziomie 
2,2. Dla sąsiednich terenów położonych przy ul. Krynickiej projekt przewiduje znacznie wyższe wskaźniki 
intensywności zabudowy niż na jego terenie (1,2): teren 004-M/U32 - 2,2; teren 006M/U32 - uśredniony 2; 
teren 005-M/U32 - 3,8. Część jego nieruchomości (003-M/U32) posiada cechy techniczne, warunki zabudowy 
oraz warunki obsługi komunikacyjnej zbliżone do terenu oznaczonego symbolem 004-M/U32, dlatego 
wnioskowany wskaźnik odpowiada dokładnie temu, jaki ustalano dla tego terenu.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt XI. 2

4. Wnosi ponownie o zapisy dla terenu 003-M/32 umożliwiające odpowiednie zwiększenie powierzchni 
użytkowej usług kosztem powierzchni mieszkaniowej w przypadku, gdy funkcja mieszkaniowa nie będzie 
realizowana. Przy obliczeniach dopuszczonych powierzchni użytkowych,  według autorów projektu, zakłada 
się maksymalne wykorzystanie wskaźników, przy uwzględnieniu ograniczeń w przepustowości układu 
ulicznego obsługującego dany teren. Oznacza to, że każdemu terenowi przypisano tzw. "maksymalną ilość 
generowanego ruchu", a dopiero na tej podstawie oszacowano wielkości dopuszczonych powierzchni 
użytkowych. Zapisy planu umożliwiające zwiększenie powierzchni jednej z funkcji kosztem drugiej, gdy ta 
nie będzie w ogóle realizowana, umożliwia mu faktyczne wykorzystanie przypisanej do jego terenu 
"maksymalnej ilości generowanego ruchu".

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona
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Uzasadnienie jak w pkt XI.4

5. Zaproponowane w wyłożonym projekcie planu ograniczenia w postaci przypisywania dopuszczalnej 
maksymalnej powierzchni użytkowej usług do terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi jest 
nieprawidłowe, dlatego ponownie wnosi o sprecyzowanie zapisów w taki sposób, aby ograniczenia odnosiły się 
do działki budowlanej (lub działek objętych procesem budowlanym), bądź usunięcie z ustaleń planu tych 
ograniczeń.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt XI.5

6. Ponownie wnosi o umieszczenie w planie zapisów umożliwiających lokalizację na terenie swoich 
nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej 30 w Gdańsku lądowiska dla helikopterów.

Przedłożone dokumentacje: „Prognoza hałasu lotniczego - Lądowisko dla helikopterów Gdańsk ul. 
Kołobrzeska 30” oraz rysunek „Mapa rejonu lądowiska” stanowiący element zmiany do Instrukcji 
operacyjnej lądowiska wykazują, że funkcjonowanie lądowiska spełnia standardy wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa oraz w sposób nadmierny nie będzie zakłócało życia okolicznych 
mieszkańców.

Opracowana prognoza hałasu lotniczego dokumentuje, że planowane lądowisko dla helikopterów przy ul. 
Kołobrzeskiej 30 w Gdańsku nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
zarówno co do prognozowanego poziomu hałasu na granicy nieruchomości lądowiska emitowanego przez 
operacje startu i lądowania helikoptera, jak i w zakresie wpływu na zastany klimat akustyczny w otoczeniu 
miejsca lokalizacji lądowiska. Zwraca uwagę, że lokalizacje lądowisk w dużych miastach krajów wysoko 
rozwiniętych nie są czymś wyjątkowym, a rozwój metropolii gdańskiej i rozwój obszaru objętego planem 
jako fragmentu Centralnego Pasma Usługowego jest nieuchronny. Przykładów realizacji lądowisk w sercach 
wielkich aglomeracji można przytaczać wiele. Przypomina również, że lokalizacja lądowiska uzyskała 
aprobatę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jako lądowiska, które będzie można wpisać do planu 
ratowniczego miasta Gdańska (w załączeniu pismo z dnia 23.07.2012r.), jak również uzyskała pozytywną 
opinię Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (w załączeniu pismo z dnia 12.07.2012r.). Przykłady realizacji 
lądowisk w aglomeracjach miejskich na świecie można znaleźć na stronach internetowych (spis załączony 
w piśmie).

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt XI.6

7. Ponownie wnosi o zmianę projektu planu oraz o dopuszczenie możliwości

realizacji stacji paliw na swoim terenie (010-U33). Z uzasadnienia odmowy uwzględnienia uwagi widać, 
że wynika to z negatywnej opinii RZGW. P. Olech wystąpił z zapytaniem do Dyrektora RZGW i otrzymał 
pisemną informację od Dyrektora RZGW, że na terenie jego działek "nie ma zakazu lokalizacji stacji 
paliw". W związku z powyższym ponownie wnosi o zapis planistyczny umożliwiający realizację stacji 
paliw (stacja paliw istniała tam do niedawna) i oczekuję że Pan Prezydent przychyli się do jego wniosku 
oraz wystąpi o uzgodnienie zmienionego projektu w trybie art. 17 ustawy "O planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym". W tej sytuacji, Dyrektor RZGW, mając na względzie 
art. 24 i 25 ustawy "O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" powinien uzgodnić projekt, co 
w przyszłości umożliwi rozpoczęcie procesu budowlanego. Odmowa uzgodnienia może nastąpić jedynie ze 
względu na obowiązujące przepisy prawa, a przepisy, w tym z ustawa z dnia 18 lipca 2001r. "Prawo wodne" 
(Dz.U. z 2012r. poz.145) oraz rozporządzenie Nr 3/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2009 roku "w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód 
podziemnych "Czarny Dwór" oraz "Zaspa" w Gdańsku, województwo pomorskie" nie wykluczą możliwości 
realizacji stacji paliw na tym terenie. Kopię pisma Dyrektora RZGW załączył do ostatnich uwag do planu, 
dziwi go więc fakt, że nie zostało ono wnikliwie przeanalizowane, z czego w konsekwencji powyższa 
uwaga została rozpatrzona negatywnie (ponownie załączył kopię pisma). Nie widzi powodu, aby plan 
miejscowy nadmiernie i niezasadnie ograniczał jego prawo własności bardziej, niż powszechnie 
obowiązujące przepisy. Wprowadzenie zakazu lokalizacji stacji paliw w miejscu istniejącej do niedawna 
stacji chyba nikomu nie służy.

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona
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Uzasadnienie jak w pkt XI.7

XIV. ROBYG Marina Tower sp. z o.o., Warszawa

Pan Maciej Ossowski, Kierownik Projektu Albatross Towers zgłosił następujące uwagi do terenu 005-
M/U32:

1. Usunięcie zapisu o wprowadzeniu rekreacyjnej zieleni przydomowej;

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt X.1

2. Usunięcie zapisu o wprowadzeniu miejsc postojowych dla rowerów;

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt X.2

3. Zmniejszenie współczynnika miejsc postojowych przypadających na jedno mieszkanie z wartości 1,2 na 
1,0

- rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt X.3
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/1121/14

Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014r.

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.
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