
UCHWAŁA NR L/1118/14
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek rejon ulicy 
Przytulnej i Trasy W-Z w mieście Gdańsku

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 
Dz. U. z 2012, poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 

uchwala się, co następuje : 

§ 1. Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek 
rejon ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w mieście Gdańsku  (o numerze ewidencyjnym 2338) zwany dalej 
„planem”, obejmujący obszar o powierzchni około 76 ha, w jednostce urbanistycznej Jasień - Szadółki, 
ograniczony: 

- od południa ulicą Kartuską, 

- od zachodu Węzłem Karczemki oraz ulicami: Kartuską, Serdeczną i Taneczną, 

- od północy planowaną trasą PKM, 

- od wschodu Potokiem Jasień wraz z otuliną, 

jak na rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 

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

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

a) właściciela podmiotu gospodarczego, 

b) stróża, 

c) 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; 
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3) wysokość zabudowy  – poziom najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu bryły 
budynku (bądź jego części) lub attyki określony w metrach nad poziomem morza. 

Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych (takich jak: 
anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory), nadbudówek nad dachami (np. maszynownie 
dźwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie) oraz innych elementów umieszczonych na 
pokryciu budynku, które postrzegane z poziomu podłogi parteru, z odległości od budynku 
nie mniejszych niż dwie i nie większych niż trzy jego wysokości, nie podwyższają optycznie budynku 
swoją masą; 

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

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

6) makroniwelacja  – zmiana naturalnej rzeźby i nachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) 
o wysokość względną większą niż 1 m. Nie uważa się za makroniwelację wkopanie w stok jednej 
kondygnacji pojedynczego budynku wolnostojącego lub jednej kondygnacji sekcji budynku w zabudowie 
ciągłej lub bliźniaczej; 

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

8) 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); 

9) zieleń do utrzymania i wprowadzenia  – obszar zieleni wyznaczony w planie wewnątrz terenu o innym 
przeznaczeniu z określonych przestrzennie powodów środowiskowych, takich jak: ochrona istniejących 
skupisk zieleni, wskazania do pokrycia terenu zielenią (np. skarpy, zagrożenie osuwiskami, podmokłości), 
lokalne powiązania ekologiczne, zieleń izolacyjna. Minimum 80% obszaru tej zieleni musi stanowić 
powierzchnia biologicznie czynna. W karcie terenu można ustalić odrębnie dla tych obszarów większy jej 
udział. Jako zieleń towarzysząca innym funkcjom, utrzymywana i pielęgnowana przez właściciela terenu 
(użytkownika) może ona być urządzona i służyć celom rekreacyjnym w stopniu i w sposób nie kolidujący 
z celami jej ustalenia. Na tych zasadach w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia dopuszcza się: 

a) ścieżki piesze i rowerowe, małą architekturę i placyki zabaw dla dzieci, drogi eksploatacyjne dla 
urządzeń infrastruktury technicznej, chyba że w karcie terenu ustalono inaczej, 

b) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczających powierzchni boisk do 
gier małych - w przypadku dopuszczenia ich w karcie terenu, 

c) ciągi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnętrzne - bez miejsc postojowych - w przypadku dopuszczenia 
ich w karcie terenu wraz z określeniem warunków (np. liczba, orientacyjna lokalizacja); 
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10) zagospodarowanie tymczasowe  – zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 
przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na 
jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są 
zagospodarowaniem tymczasowym; 

11) średnia ważona liczba kondygnacji nadziemnych  – stosunek powierzchni całkowitej kondygnacji 
nadziemnych budynku do powierzchni zabudowy; 

12) powierzchnia biologicznie czynna  – teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

13) miejsce postojowe dla rowerów  – miejsce zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości, 
dostępne bezpośrednio z poziomu terenu lub za pomocą pochylni, 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). 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) M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej  domy mieszkalne wolno stojące do 4 mieszkań oraz 
domy w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej jedno- lub dwumieszkaniowe; 

2) M23 tereny zabudowy mieszkaniowej  wszystkie formy; 

3) 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) U33  tereny zabudowy usługowej  komercyjne i publiczne: 

a) z wyłączeniem: 

- stacji paliw, 

- warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, 

- stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów, 

b) dopuszcza się: 

- parkingi i garaże dla samochodów osobowych, 

- salony samochodowe (z serwisem), 
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- małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej, 

- budynki zamieszkania zbiorowego, 

- mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

2) 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/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  zawierające, ustalone w karcie terenu, tereny 
mieszkaniowe: M22 lub M23 i usługowe: U33. W karcie terenu można ustalić proporcję miedzy funkcją 
mieszkaniową a usługową; 

2) M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  zawierające, ustalone w karcie terenu, tereny 
mieszkaniowe: MW24 i usługowe: U33. W karcie terenu można ustalić proporcję miedzy funkcją 
mieszkaniową a usługową. 

5. Tereny zabudowy mieszanej produkcyjno-usługowej; 

P/U41 tereny 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: 

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

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

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

b) obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające pozwolenia na budowę; 

3) Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej,  np.: drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz 
z zielenią przywodną, międzywala, tereny podmokłe, żarnowczyska, wydmy, zieleń na skarpach, naturalne 
zadrzewienia i zakrzewienia; 

7. Tereny komunikacji: 

1) KD80  tereny ulic dojazdowych;  

2) KD81  tereny ulic lokalnych;  

3) KD83 tereny ulic głównych, ulic głównych przyspieszonych;  

4) KK91  tereny szlaków i bocznic kolejowych.  
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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. 

9. Tereny infrastruktury technicznej: 

D  odprowadzenie wód opadowych, melioracje i urządzenia ochrony przeciwpowodziowej, np.: zbiorniki 
retencyjne przeciwpowodziowe, wały i inne urządzenia przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne, 
przepompownie deszczowe. 

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

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

3. Cały obszar planu położony jest w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów 
budowlanych oraz naturalnych, wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy - 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

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

 
 Wskaźniki obliczania miejsc 
postojowych  

 dla samochodów 
osobowych  

 dla rowerów 
 

 strefa C - obszary 
zabudowy miejskiej  

 Lp. 
  Rodzaj funkcji   Podstawa 

odniesienia  

 strefa nieograniczo- 
nego parkowania  

 obszar 
całego miasta 
 

 1  2  3  4  5 

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

 1 mieszkanie  min. 2  0 

 2.  Budynki mieszkalne wielorodzinne  1 mieszkanie  min. 1,2  min. 0,8 

 3.  Domy studenckie, internaty  10 pokoi  min. 0,9  min. 10 

 4.  Hotele pracownicze, asystenckie  1 pokój  min. 0,4  min. 0,2 

 5.  Schroniska młodzieżowe  10 łóżek  min. 0,9  min. 3 

 6.  Hotele  1 pokój  min. 0,6  min. 0,1 

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

 8.  Motele  1 pokój  min. 1  min. 0,1 

 9.  Domy dziennego i stałego pobytu dla osób 
starszych, domy opieki  10 łóżek  min. 0,9  min. 0,5 
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 10.  Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2  1000 m2 pow. 
 sprzedaży  min. 32  min. 20 

 11.  Targowiska  1000 m2

 pow. terenu  min. 50  min. 10 

 12.  Restauracje, kawiarnie, bary  100 miejsc 
 konsumpcyjnych  min. 15  min. 6 

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

pow. użytkowej 
 100 m2 pow. 
użytkowej  min. 5  min. 1 

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

 100 m2 pow. 
użytkowej  min. 3  min. 1 

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

 100 m2 pow. 
użytkowej  min. 5  min.1 

 16. 
 Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty duże powyżej 200 m2 pow. 
użytkowej 

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

 17.  Kościoły, kaplice  1000 m2 pow. 
użytkowej  min. 12  min 3 

 18.  Domy parafialne, domy kultury  100 m² pow. 
użytkowej  min. 3  min. 2 

 19.  Kina  100 miejsc 
siedzących  min. 5  min. 4 

 20.  Teatry, filharmonie  100 miejsc 
siedzących  min 15  min 2 

 21.  Muzea małe do 1000 m2 powierzchni 
wystawienniczej 

 1000 m2 pow. 
wystawienniczej 

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

 22.  Muzea duże powyżej 1000 m2 powierzchni 
wystawienniczej 

 1000 m2 pow. 
wystawienni- 
 czej 

 min. 20 + 0,3 m.p. dla 
autokaru  min 8 

 23.  Centra muzealne  1000 m2 pow. 
użytkowej 

 min. 20 + 0,3 m.p. dla 
autokaru  min 8 

 24.  Centra wystawienniczo-targowe  1000 m2 pow. 
użytkowej 

 powierzchnia 
parkingowa min. 40% 
pow. użytkowej lub 
 80% pow. 
wystawienniczej 
 lub 
 min. 40 m-c/ 1000 m2 

pow. użytkowej 

 min. 8 

 25.  Szkoły podstawowe i gimnazja  1 pomieszczenie 
do nauki  min. 0,5 

 min. 3 szkoły 
podstawowe 
 min. 
5 gimnazja 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 1753



 26.  Szkoły średnie  1 pomieszczenie 
do nauki  min. 1,0  min. 6 

 27.  Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne 

 10 studentów 
 lub 
 1 pomieszczenie 
do nauki 

 min. 1,5 
 lub 
 min. 4 

 min.4 
 lub 
 min. 6 

 28.  Przedszkola, świetlice  1 oddział  min. 3  min. 3 

 29.  Szpitale, kliniki  1 łóżko  min. 1  min. 0,1 

 30. 
 Place składowe, duże hurtownie powyżej 2000 m2 

pow. składowej, magazyny, sprzedaż towarów 
w ilościach masowych 

 1000 m² pow. 
składowej  min. 2  min. 1 

 31.  Zakłady przemysłowe, rzemiosło 
 100 zatrudnionych 
na najliczniejszej 
zmianie 

 min. 40  min. 15 

 32.  Rzemiosło usługowe  100 m² pow. 
użytkowej  min. 2  min. 1 

 33.  Warsztaty pojazdów mechanicznych  1 stan. naprawcze  min. 2  min. 0,2 

 34.  Stacje bezobsługowe  –  0  0 

 35.  Stacje paliw bez sklepu  1 obiekt  min. 2  min. 1 

 36.  Stacje paliw ze sklepem  1 obiekt  min. 5  min. 2 

 37.  Myjnia samochodowa  1 stanowisko do 
 mycia  min. 2  0 

 38.  Małe obiekty sportu i rekreacji  100 m² pow. 
użytkowej  min. 4  min. 2 

 39.  Kryte pływalnie  100 m² lustra 
wody  min. 5  min. 4 

 40.  Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów)  1 kort  min. 2  min. 1 

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

§ 6. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 43 tereny oznaczone numerami trzycyfrowymi od 
001 do 043. 

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

§ 7. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  001-U34  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  001. 

2. Powierzchnia terenu:  0,25 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  U34 tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, zawierające tereny 
zieleni urządzonej ZP oraz usługowe U33: usługi kultury, sportu, rekreacji, gastronomii, turystyki i oświaty. 

4. Funkcje wyłączone:  wszystkie poza wymienionymi w ust. 3. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
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1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, drzew, słupów 
ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu usługowym); 

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

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

5) zakaz lokalizacji parkingów w parterach budynków od strony ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa 
w pkt 6; 

6) ciąg pieszo-rowerowy łączący teren poza zachodnią granicą planu z ciągiem pieszo-rowerowym ustalonym 
w terenie 003-M/U31. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w odleglości minimalnej 30 m i maksymalnej 34 m od linii 
rozgraniczającej terenu 043-KK91, jak na rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 15%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

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

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: 115 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 13 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Tanecznej (poza granicami planu) poprzez teren 002-M/U31 oraz tereny 
przyległe (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; 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 1753



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

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągu pieszo-rowerowego ,  o którym mowa w ust. 6 pkt 6: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

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:  nie dotyczy. 

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zalecana lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, jak na rysunku planu; 

2) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

3) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

4) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

5) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów 
pieszych i parkingów; 

6) istniejący kanał sanitarny (kolektor Morena) o wymiarach 1,6x2,4 m – zaleca się pas wolny od zabudowy 
o szerokości co najmniej 5 m od skrajni kanału oraz umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych 
o szerokości 3 m; 

7) zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż północnej granicy terenu, pomiędzy kolektorem Morena 
a nasypem kolejowym. 

§ 8. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  002-M/U31  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  002. 
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2. Powierzchnia terenu:  1,6 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej zawierające, ustalone 
w karcie terenu, tereny mieszkaniowe M23 i usługowe U33: usługi kultury, sportu, rekreacji, gastronomii, 
turystyki i oświaty. 

4. Funkcje wyłączone:  

1) wszystkie poza wymienionymi w ust. 3 oraz dopuszczonymi w terenach zabudowy mieszkaniowej zgodnie 
z § 3 ust. 2; 

2) garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust.17. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12, 17; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
lub na dachach budynków (np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; 
w formie latarni, drzew, słupów ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów 
zagospodarowania występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu mieszkoaniowo-usługowym); 

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

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

5) zakaz lokalizacji parkingów w parterach budynków od strony ciągu pieszo - jezdnego, o którym mowa 
w pkt 6 oraz od strony obszaru "c" wyznaczonego liniami podziału wewnętrznego w terenie 003-M/U31, 
jak na rysunku planu; 

6) ciąg pieszo-jezdny o minimalnej szerokości 6 m, jak na rysunku planu, łączący ciąg pieszo-rowerowy 
ustalony w terenie 003-M/U31 z terenem ulicy Tanecznej (poza granicami planu). 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w odległości 6 m od linii rozgraniczających terenu ulicy 
Tanecznej (042-KD80 i poza granicami planu), jak na rysunku planu; 

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

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej: 20%, 

c) maksymalna dla zabudowy usługowej: 40%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją, 

b) dla zabudowy usługowej: 50% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: 

a) minimalna: 0, 

b) maksymalna w obszarze „a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu:1,4, 
w tym dla kondygnacji nadziemnych: 1,0, 

c) maksymalna w obszarze „b” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 1,2, 
w tym dla kondygnacji nadziemnych: 0,8; 

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 
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b) maksymalna w obszarze „a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 132 m 
n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a, 

c) maksymalna w obszarze „b” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 123 m 
n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. b; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w obszarze „a” w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 19 m, 

b) wysokość budynku w obszarze „b” w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 16 m, 

c) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: 

a) na terenie inwestycyjnym w zabudowie wielorodzinnej powyżej 4 mieszkań należy urządzić rekreacyjne 
zielenie przydomowe o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3 m2 / 1 m2 powierzchni użytkowej 
mieszkań. Do w/w powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni użytkowej mieszkań 
wyposażonych w ogrody przydomowe o minimalnej głębokości 4 m, 

b) zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami bitumicznymi, 
za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Tanecznej (poza granicami planu) bezpośrednio oraz poprzez tereny 
przyległe (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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych; 

3) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 
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4) zakaz makroniwelacji za wyjątkiem inwestycji związanych z niezbędną obsługą komunikacyjną, inwestycji 
związanych z realizacją terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i z realizacją obiektów 
kubaturowych; 

5) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
odrębnych. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągu pieszo-jezdnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 6: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

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:  nie dotyczy. 

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  dopuszcza 
się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych. 

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zalecana lokalizacja ciągu pieszo-jezdnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, jak na rysunku planu; 

2) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej zaleca się zachować jednolitą wysokość ogrodzeń; 

4) zaleca się kształtowanie elewacji budynków równolegle do warstwic terenu; 

5) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

6) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów 
pieszych i parkingów; 

7) w południowej części terenu występuje obszar potencjalnie zagrożony osuwaniem się mas ziemnych 
nie wykazany w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi. 

§ 9. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  003-M/U31  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  003. 

2. Powierzchnia terenu:  6,08 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe M22 i usługowe U33: usługi oświaty, kultury, sportu, rekreacji, gastronomii i turystyki. 

4. Funkcje wyłączone:  

1) wszystkie poza wymienionymi w ust. 3 oraz dopuszczonymi w terenach zabudowy mieszkaniowej zgodnie 
z § 3 ust. 2; 

2) garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17. 
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5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się. 

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12, 17; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, drzew, słupów 
ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym); 

3) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie 
o nieznacznym oddziaływaniu; 

4) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

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

6) ciąg pieszo-rowerowy w obszarze „c” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu, 
przebiegający w zachodniej części terenu, łączący ciąg pieszo-jezdny ustalony w terenie 002-M/U31 
z ciągiem pieszo-rowerowym ustalonym w terenie 043-KK91, z zastrzeżeniem pkt 11; 

7) ciąg pieszo-rowerowy, przebiegający wzdłuż istniejącego grawitacyjnego kanału sanitarnego (kolektora 
Morena) w północnej części terenu, łączący ciąg pieszo-rowerowy ustalony w terenie 001-U34 z ciągiem 
pieszo-rowerowym ustalonym w terenie 005-Z64; 

8) ciąg pieszy o ustalonym wlocie, jak na rysunku planu w południowej części terenu, łączący teren 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81) z ciągiem pieszo-rowerowym o którym mowa 
w pkt 7 w obszarze „c” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu; 

9) ciąg pieszy, łączący odcinek ciągu pieszego, o którym mowa w pkt 8, biegnący w obszarze „d” 
wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu z ciągiem pieszo-rowerowym 
wyznaczonym w terenie 005-Z64; 

10) należy połączyć ciąg, o którym mowa w pkt 8 z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 024-M23 poprzez 
teren projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81); 

11) dopuszcza się realizację odcinka ciągu, o którym mowa w pkt 6 jako ciągu pieszo-jezdnego na południe 
od jego połączenia z ulicą wewnętrzną dopuszczoną w ust.11 pkt 2; 

12) punkt widokowy o niepełnej panoramie w obszarze „d” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, 
jak na rysunku planu. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w odległości 6 m od linii rozgraniczającej terenu 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81), jak na rysunku planu; 

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

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 20%, 

c) maksymalna dla zabudowy usługowej: 40%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją, 

b) dla zabudowy usługowej: 50% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 1,0, w tym 
dla kondygnacji nadziemnych: 0,6; 

5) wysokość zabudowy: 
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a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: 122 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 13 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: 

a) od projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81), 

b) od ulicy Tanecznej poprzez ciąg pieszo-jezdny ustalony w terenie 002-M/U31 i w ust. 6 pkt 6; 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) zieleń do utrzymania i wprowadzenia określona na rysunku planu z dopuszczeniem terenowych urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych o powierzchniach nie przekraczających powierzchni boisk do gier małych i jednej 
ulicy wewnętrznej łączącej się z projektowaną ulicą tzw. Nową Jasieńską (041-KD81); 

3) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

4) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych; 

5) zakaz makroniwelacji za wyjątkiem inwestycji związanych z niezbędną obsługą komunikacyjną, inwestycji 
związanych z realizacją terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i z realizacją obiektów 
kubaturowych; 

6) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
odrębnych. 
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12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągów pieszych i pieszo-rowerowych ,  o których mowa w ust. 6 pkt 6, 7, 8, 9: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, 3; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  dopuszcza się w zabudowie 
jednorodzinnej odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

15. Stawka procentowa:  

1) w obszarze „e” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 30%; 

2) na pozostałym obszarze: nie dotyczy. 

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

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  dopuszcza 
się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych. 

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zalecana lokalizacja ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, o których mowa w ust. 6 pkt 6, 7, 8, 9, jak na 
rysunku planu; 

2) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 5 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej zaleca się zachować jednolitą wysokość ogrodzeń; 

4) zalecane podziały na działki, jak na rysunku planu; 

5) zalecana lokalizacja wlotu skrzyżowania lub połączenia drogi wewnętrznej, jak na rysunku planu; 

6) zaleca się zagospodarowanie przestrzeni z zastosowaniem zieleni, małej architektury i oświetlenia 
w obszarach „c” i „d” wyznaczonych liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu; 

7) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

8) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów 
pieszych i parkingów; 

9) na fragmencie terenu, jak na rysunku planu, strefa ograniczeń od istniejącej linii radiowej; 

10) istniejący kanał sanitarny (kolektor Morena) o wymiarach 1,6 x 2,4 m – zaleca się pas wolny od 
zabudowy o szerokości co najmniej 5 m od skrajni kanału oraz umożliwienie dojazdu dla celów 
eksploatacyjnych o szerokości 3 m; 

11) zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż północnej granicy terenu, pomiędzy kolektorem Morena 
a nasypem kolejowym. 

§ 10. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  004-U33  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  004. 

2. Powierzchnia terenu:  2,8 ha. 
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3. Przeznaczenie terenu:  U33 tereny zabudowy usługowej - usługi oświaty. 

4. Funkcje wyłączone:  wszystkie poza wymienionymi w ust. 3. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

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

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
lub na dachach budynków (np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; 
w formie latarni, drzew, słupów ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów 
zagospodarowania występujących zwyczajowo w terenach usług oświaty); 

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6 m od linii rozgraniczających tereny 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81) i ulicy Tanecznej (042-KD80), jak na rysunku 
planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 60%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

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

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: 134 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 19 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: 

a) od projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81), 

b) od ulicy Tanecznej (042-KD80 i poza granicami planu) - bezpośrednio lub poprzez teren 002-M/U31; 

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; 
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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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych; 

2) obowiązuje standard akustyczny dla terenów zabudowy związanych ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  dopuszcza się zagospodarowanie 
tymczasowe na cele sportowo-rekreacyjne do czasu zagospodarowania zgodnego z planem. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

2) zaleca się kształtowanie układu zabudowy równolegle do projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-
KD81); 

3) wzdłuż projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81) zaleca się zabudowę pierzejową; 

4) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

5) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

6) na fragmencie terenu, jak na rysunku planu, strefa ograniczeń od istniejącej linii radiowej. 

§ 11. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  005-Z64  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  005. 

2. Powierzchnia terenu:  1,1 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
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1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 

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

5) ciąg pieszo-rowerowy, przebiegający wzdłuż istniejącego grawitacyjnego kanału sanitarnego (kolektora 
Morena), łączący ciąg pieszo-rowerowy ustalony w terenie 003-M/U31 z ciągiem pieszo-rowerowym 
ustalonym w terenie 006-D, jak na rysunku planu; 

6) ciąg pieszo-rowerowy, łączący ciąg pieszo-rowerowy ustalony w terenie 006-D z ciągiem pieszo-
rowerowym, o którym mowa w pkt 5. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81); 

2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 

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

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) zachowanie co najmniej 90% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej; 

3) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

4) zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów pieszo-
rowerowych. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągów pieszo-rowerowych, o których mowa w ust. 6 pkt 5, 6: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

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

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana dowolnie. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zalecana lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego o którym mowa w ust. 6 pkt 6, jak na rysunku planu; 

2) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie wykazane 
w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi; 

3) istniejący kanał sanitarny (kolektor Morena) o wymiarach 1,6 x 2,4 m – zaleca się umożliwienie dojazdu 
dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3 m. 

§ 12. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  006-D  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  006. 

2. Powierzchnia terenu:  0,52 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  D fragment Potoku Jasień wraz z drogą eksploatacyjną. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 

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

5) ciąg pieszo-rowerowy biegnący wzdłuż Potoku Jasień, po zachodniej jego stronie, łączący teren 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81) z ciągiem pieszo-rowerowym ustalonym w terenie 
005-Z64, jak na rysunku planu; 

6) ciąg pieszo-rowerowy biegnący wzdłuż Potoku Jasień, po wschodniej i południowej jego stronie, łączący 
ciąg pieszo-rowerowy ustalony w terenie 007-Z64 z ciągiem pieszo-rowerowym ustalonym w terenie 043-
KK91, jak na rysunku planu; 

7) ciąg pieszo-rowerowy biegnący wzdłuż istniejącego grawitacyjnego kanału sanitarnego (kolektora 
Morena), łączący ciąg pieszo-rowerowy ustalony w terenie 005-Z64 z ciągiem pieszo-rowerowym 
ustalonym w terenie 007-Z64, jak na rysunku planu; 

8) należy połączyć ciągi, o których mowa w pkt 5 i 6 poprzez ciągi pieszo-rowerowe ustalone w terenach 005-
Z64 i 007-Z64 oraz ciąg o którym mowa w pkt 7; 

9) należy połączyć ciąg, o którym mowa w pkt 5 z ciągiem pieszo-rowerowym ustalonym w terenie 009-D 
poprzez teren projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81). 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 1753



7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: nie dotyczy; 

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

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: nie dotyczy; 

5) wysokość zabudowy: nie  dotyczy; 

6) inne gabaryty obiektów: nie dotyczy; 

7) formy zabudowy: nie dotyczy; 

8) kształt dachu: nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: 

a) od projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81) poprzez teren 005-Z64, 

b) od przedłużenia projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (poza granicami planu) poprzez teren 007-
Z64 i tereny przyległe (poza granicami planu); 

2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 

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

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) wszystkie powierzchnie poza niezbędnymi dla eksploatacji potoku przeznaczyć pod zieleń; 

3) w miejscu przecięcia ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 7 z Potokiem Jasień, 
przystosowanie przepustu do umożliwienia migracji drobnej zwierzyny; 

4) zachowanie otwartego koryta Potoku Jasień; 

5) zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania skarp Potoku Jasień. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  
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dotyczy ciągów pieszo-rowerowych, o których mowa w ust. 6 pkt 5, 6, 7: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

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

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana dowolnie. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych, o których mowa w ust. 6 pkt 5, 6 usytuowanie małej 
architektury typu ławki, śmietniki i pojedyncze urządzenia rekreacyjno-sportowe dostosowane do różnych 
grup wiekowych; 

2) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

3) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

4) istniejący zbiornik Potoku Jasień oznaczony na rysunku planu jako wody nie będące strefą; 

5) istniejący kanał sanitarny (kolektor Morena) o wymiarach 1,6 x 2,4 m – zaleca się umożliwienie dojazdu 
dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3 m. 

§ 13. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  007-Z64  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  007. 

2. Powierzchnia terenu:  1,2 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 

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

5) ciąg pieszo-rowerowy biegnący wzdłuż istniejącego grawitacyjnego kanału sanitarnego, łączący ciąg 
pieszo-rowerowy ustalony w terenie 006-D z ciągiem pieszo-rowerowym ustalonym w terenie poza 
wschodnią granicą planu, jak na rysunku planu; 

6) ciąg pieszo-rowerowy łączący ciąg pieszo-rowerowy ustalony w terenie 006-D z ciągiem pieszo-
rowerowym o którym mowa w pkt 5. 
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7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od przedłużenia projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (poza granicami planu), 
poprzez tereny przyległe (poza granicami planu); 

2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 

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

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) zachowanie co najmniej 90% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej; 

3) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

4) zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów pieszo-
rowerowych. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągów pieszo-rowerowych, o których mowa w ust. 6 pkt 5, 6: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana dowolnie. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy. 
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17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
 nie dotyczy. 

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zalecana lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego o którym mowa w ust.6 pkt 6, jak na rysunku planu; 

2) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie wykazane 
w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi; 

3) istniejący kanał sanitarny (kolektor Morena) o wymiarach 1,6 x 2,4 m – zaleca się umożliwienie dojazdu 
dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3 m. 

§ 14. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  008-Z64  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  008. 

2. Powierzchnia terenu:  2,04 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 

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

5) ciąg pieszy, w środkowej części terenu, łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 020-M/U31 z ciągiem 
pieszo-rowerowym ustalonym w terenie 009-D. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81); 

2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 

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

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: 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) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB); 

2) zachowanie co najmniej 90% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej; 

3) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

4) zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągu pieszego. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana dowolnie. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zalecana lokalizacja ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, jak na rysunku planu; 

2) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie wykazane 
w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi. 

§ 15. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  009-D  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  009. 

2. Powierzchnia terenu:  0,65 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  D fragment Potoku Jasień wraz z drogą eksploatacyjną. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 
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5) ciąg pieszo-rowerowy biegnący wzdłuż Potoku Jasień łączący ciąg pieszo-rowerowy biegnący w terenie 
006-D (poprzez teren ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej 041-KD81) z ciągiem pieszo-rowerowym biegnącym 
w terenie 016-D (poprzez teren projektowanego odcinka ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej 037-KD81), jak na 
rysunku planu. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: nie dotyczy; 

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

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: nie dotyczy; 

5) wysokość zabudowy: nie  dotyczy; 

6) inne gabaryty obiektów: nie dotyczy; 

7) formy zabudowy: nie dotyczy; 

8) kształt dachu: nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: 

a) od projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81) poprzez teren 008-Z64, 

b) od przedłużenia projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (poza granicami planu) poprzez teren 010-
Z64 i tereny przyległe (poza granicami planu); 

2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 

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

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) wszystkie powierzchnie poza niezbędnymi dla eksploatacji potoku przeznaczyć pod zieleń; 

3) zachowanie otwartego koryta Potoku Jasień; 

4) zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania skarp Potoku Jasień. 
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12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana dowolnie. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  

południowa część terenu, jak na rysunku planu, objęta granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: 

a) utrzymanie i pielęgnacja zieleni, 

b) budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Potoku Jasień; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu, 

b) uzyskanie nowych terenów rekreacyjnych, 

c) uporządkowanie przestrzeni publicznych; 

3) warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 6, 7, 11, 12. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, usytuowanie małej architektury 
typu ławki, śmietniki i pojedyncze urządzenia rekreacyjno-sportowe dostosowane do różnych grup 
wiekowych; 

2) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

3) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. 

§ 16. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  010-Z64  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  010. 

2. Powierzchnia terenu:  0,98 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11; 
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2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od przedłużenia projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (poza granicami planu) 
poprzez tereny przyległe (poza granicami planu); 

2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 

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

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) zachowanie co najmniej 90% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej; 

3) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. 

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:  

południowa część terenu, jak na rysunku planu, objęta granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: utrzymanie i pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu, 

b) uzyskanie nowych terenów rekreacyjnych; 

3) warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 6, 11. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 1753



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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  w granicach 
terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie wykazane w rejestrze 
osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi. 

§ 17. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  011-ZP62  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  011. 

2. Powierzchnia terenu:  0,06 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  ZP62 tereny zieleni urządzonej. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej (037-KD81); 

2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 

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

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  
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1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB); 

2) zachowanie co najmniej 80% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana dowolnie; 

6) wyposażenie rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe dostosować do różnych grup wiekowych. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  

teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: utrzymanie i pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu, 

b) uzyskanie nowych terenów rekreacyjnych, 

c) uporządkowanie przestrzeni publicznych; 

3) warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 6, 11, 12. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

2) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. 

§ 18. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  012-ZP62  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  012. 

2. Powierzchnia terenu:  0,33 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  ZP62 tereny zieleni urządzonej. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 
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4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej (037-KD81); 

2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 

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

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) zachowanie co najmniej 80% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana dowolnie; 

6) wyposażenie rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe dostosować do różnych grup wiekowych. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  

teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: utrzymanie i pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu, 

b) uzyskanie nowych terenów rekreacyjnych, 
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c) uporządkowanie przestrzeni publicznych; 

3) warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 6, 11, 12. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

2) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

3) we wschodniej części terenu występuje obszar potencjalnie zagrożony osuwaniem się mas ziemnych 
nie wykazany w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi. 

§ 19. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  013-U34  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  013. 

2. Powierzchnia terenu:  0,6 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  U34 tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, zawierające tereny 
zieleni urządzonej ZP oraz usługowe U33: usługi kultury, sportu, rekreacji, gastronomii, turystyki i oświaty. 

4. Funkcje wyłączone:  wszystkie poza wymienionymi w ust. 3. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

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

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, drzew, słupów 
ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu usługowym); 

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odległości 4 m od linii rozgraniczających terenów 
projektowanych ulic tzw. Nowej Myśliwskiej (037-KD81) oraz ulicy dojazdowej 040-KD80, jak na 
rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 20%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,7, w tym 
dla kondygnacji nadziemnych:0,5; 

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: 130 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 
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6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 13 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej (037-KD81); 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  

teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: 

a) wprowadzenie nowej zabudowy usługowej wraz z zielenią towarzyszącą, 

b) rozbudowa infrastruktury technicznej; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu, 

b) uzyskanie nowego zainwestowania o wysokim standardzie, 
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c) poprawa stanu technicznego i parametrów użytkowych infrastruktury 

technicznej; 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 6, 7, 11. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

2) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

3) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

4) strefa ograniczeń od istniejącej linii radiowej. 

§ 20. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  014-U34  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  014. 

2. Powierzchnia terenu:  1,21 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  U34 tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, zawierające tereny 
zieleni urządzonej ZP oraz usługowe U33. 

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

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, drzew, słupów 
ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu usługowym); 

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości minimalnej 4 m i maksymalnej 9,5 m od linii 
rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej (037-KD81), jak na rysunku planu, 

b) maksymalne nieprzekraczalne w odległości minimalnej 0 m i maksymalnej 6 m od linii rozgraniczającej 
terenu Alei Armii Krajowej (035-KD83), jak na rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 20%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 
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4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,7, w tym 
dla kondygnacji nadziemnych:0,5; 

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: 130 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 13 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej (037-KD81); 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) zieleń do utrzymania i wprowadzenia określona na rysunku planu; 

3) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych; 

4) zachowanie zbiornika wodnego oznaczonego na rysunku planu jako wody nie będące strefą; 

5) zapewnienie warunków rozwoju roślinności hydrogenicznej; 

6) brzegi zbiornika wodnego zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 
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14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  

część terenu, jak na rysunku planu, objęta granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: 

a) wprowadzenie nowej zabudowy usługowej wraz z zielenią towarzyszącą, 

b) rozbudowa infrastruktury technicznej; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu, 

b) uzyskanie nowego zainwestowania o wysokim standardzie, 

c) poprawa stanu technicznego i parametrów użytkowych infrastruktury 

technicznej; 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 6, 7, 11. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

2) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

3) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

4) część terenu w strefie ograniczeń od istniejącej linii radiowej, jak na rysunku planu. 

§ 21. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  015-ZP62  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  015. 

2. Powierzchnia terenu:  0,73 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  ZP62 tereny zieleni urządzonej. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej (037-KD81); 
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2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 

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

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) zachowanie co najmniej 80% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej; 

3) zachowanie zbiornika wodnego oznaczonego na rysunku planu jako wody nie będące strefą; 

4) zapewnienie warunków rozwoju roślinności hydrogenicznej; 

5) brzegi zbiornika wodnego zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana dowolnie; 

6) wyposażenie rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe dostosować do różnych grup wiekowych. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  

teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: utrzymanie i pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu, 

b) uzyskanie nowych terenów rekreacyjnych, 

c) uporządkowanie przestrzeni publicznych; 

3) warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 6, 11, 12. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 
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16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy. 

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

2) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

3) w północnej części terenu występuje obszar potencjalnie zagrożony osuwaniem się mas ziemnych 
nie wykazany w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi. 

§ 22. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  016-D  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  016. 

2. Powierzchnia terenu:  0,3 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  D fragment Potoku Jasień wraz z drogą eksploatacyjną. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 

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

5) ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Potoku Jasień, łączący ciąg pieszo-rowerowy w terenie 009-D (poprzez teren 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej 037-KD81) z terenem ulicy Kartuskiej (036-KD81) poprzez 
teren Alei Armii Krajowej (035-KD83). 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: nie dotyczy; 

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

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: nie dotyczy; 

5) wysokość zabudowy: nie  dotyczy; 

6) inne gabaryty obiektów: nie dotyczy; 

7) formy zabudowy: nie dotyczy; 

8) kształt dachu: nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: 

a) od projektowanej ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej (037-KD81) poprzez teren 015-ZP62, 

b) od projektowanej ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej (037-KD81) poprzez teren 017-ZP62, 
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c) od ulicy Kartuskiej (036-KD81) poprzez teren Alei Armii Krajowej (035-KD83); 

2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 

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

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) wszystkie powierzchnie poza niezbędnymi dla eksploatacji potoku przeznaczyć pod zieleń; 

3) zachowanie otwartego koryta Potoku Jasień; 

4) zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania skarp Potoku Jasień. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

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

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana dowolnie. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  

teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: 

a) utrzymanie i pielęgnacja zieleni, 

b) budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Potoku Jasień; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu, 

b) uzyskanie nowych terenów rekreacyjnych, 

c) uporządkowanie przestrzeni publicznych; 
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3) warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 6, 7, 11, 12. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, usytuowanie małej architektury 
typu ławki, śmietniki i pojedyncze urządzenia rekreacyjno-sportowe dostosowane do różnych grup 
wiekowych; 

2) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

3) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. 

§ 23. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  017-ZP62  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  017. 

2. Powierzchnia terenu:  0,28 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  ZP62 tereny zieleni urządzonej. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej (037-KD81); 

2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 

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

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) zachowanie co najmniej 80% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana dowolnie; 

6) wyposażenie rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe dostosować do różnych grup wiekowych. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  

teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: utrzymanie i pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu, 

b) uzyskanie nowych terenów rekreacyjnych, 

c) uporządkowanie przestrzeni publicznych; 

3) warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 6, 11, 12. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

2) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. 

§ 24. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  018-M/U31  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  018. 

2. Powierzchnia terenu:  0,02 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe M22 i usługowe U33. 

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. 
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6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 17; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, drzew, słupów 
ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym); 

3) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie 
o nieznacznym oddziaływaniu; 

4) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej terenu Alei Armii Krajowej (035-
KD83), jak na rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 40%, z zastrzeżeniem ust. 17; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją, z zastrzeżeniem ust. 17; 

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

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: 132 m n.p.m. z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 12 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej (poza granicami planu) i od ulicy 
Gronostajowej (poza granicami planu) poprzez teren przyległy, o którym mowa w ust. 17; 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) na parkingach terenowych wprowadzanie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych; 

2) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
odrębnych. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  

teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: nie ustala się; 

2) oczekiwane rezultaty: nie ustala się; 

3) warunki zagospodarowania: ujęte zostały w ust. 6, 7, 17. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  teren 
integralnie związany z terenem przyległym, położonym poza północno-wschodnią granicą planu; dopuszcza się 
bilansowanie wskaźników zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej objętej inwestycją wspólnie 
z wyżej wymienionym terenem. 

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  nie ustala się. 

§ 25. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  019-M/U31  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  019. 

2. Powierzchnia terenu:  0,06 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe M22 i usługowe U33. 

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) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 17; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, drzew, słupów 
ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym); 

3) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie 
o nieznacznym oddziaływaniu; 
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4) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej terenu Alei Armii Krajowej (035-
KD83), jak na rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 40%, z zastrzeżeniem ust.17; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją, z zastrzeżeniem ust.17; 

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

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: 132 m n.p.m. z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 12 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej (poza granicami planu) i od ulicy 
Gronostajowej (poza granicami planu) poprzez teren przyległy, o którym mowa w ust. 17; 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  
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1) na parkingach terenowych wprowadzanie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych; 

2) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
odrębnych. 

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:  

część terenu, jak na rysunku planu, objęta granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: nie ustala się; 

2) oczekiwane rezultaty: nie ustala się; 

3) warunki zagospodarowania: ujęte zostały w ust. 6, 7, 17. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  teren 
integralnie związany z terenem przyległym, położonym poza północno-wschodnią granicą planu; dopuszcza się 
bilansowanie wskaźników zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej objętej inwestycją wspólnie 
z wyżej wymienionym terenem. 

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  nie ustala się. 

§ 26. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  020-M/U31  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  020. 

2. Powierzchnia terenu:  2,15 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe M22 i usługowe U33: usługi oświaty, kultury, sportu, rekreacji, gastronomii i turystyki. 

4. Funkcje wyłączone:  

1) wszystkie poza wymienionymi w ust. 3 oraz dopuszczonymi w terenach zabudowy mieszkaniowej zgodnie 
z § 3 ust. 2; 

2) garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12, 17; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, drzew, słupów 
ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu mieszkaniwowo-usługowym); 

3) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie 
o nieznacznym oddziaływaniu; 

4) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

5) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 
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6) ciąg pieszy ustalony w obszarze zieleni do zachowania i wprowadzenia, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, 
łączący teren projektowanej ulicy dojazdowej (040-KD80) z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 008-
Z64; 

7) należy połączyć ciąg, o którym mowa w pkt 6 z ciągiem pieszo-jezdnym ustalonym w terenie 022-M22 
poprzez teren projektowanej ulicy dojazdowej 040-KD80. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości minimalnej 5,6 m i maksymalnej 14,9 m od linii 
rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81), jak na rysunku planu, 

b) maksymalne nieprzekraczalne w odległości 4 m od linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy 
dojazdowej 040-KD80, jak na rysunku planu; 

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

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 20%, 

c) maksymalna dla zabudowy usługowej: 40%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją, 

b) dla zabudowy usługowej: 50% powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 1,0, w tym 
dla kondygnacji nadziemnych:0,6; 

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna w obszarze „a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu – 
123 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a, 

c) maksymalna w obszarze „b” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu – 
131 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 13 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: 

a) od projektowanej ulicy dojazdowej 040-KD80, 

b) od projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81); 
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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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) zieleń do utrzymania i wprowadzenia określona na rysunku planu z dopuszczeniem terenowych urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych o powierzchniach nie przekraczających powierzchni boisk do gier małych; 

3) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk dla 
samochodów osobowych; 

4) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

5) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
odrębnych. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 6: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, 3; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  dopuszcza się w zabudowie 
jednorodzinnej odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  dopuszcza 
się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych. 

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  
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1) zalecana lokalizacja ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, jak na rysunku planu; 

2) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 5 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej zaleca się zachować jednolitą wysokość ogrodzeń; 

4) zalecane podziały na działki, jak na rysunku planu; 

5) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

6) zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów 
pieszych i parkingów; 

7) strefa ograniczeń od istniejącej linii radiowej. 

§ 27. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  021-M/U31  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  021. 

2. Powierzchnia terenu:  0,27 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe M22 i usługowe U33: usługi oświaty, kultury, sportu, rekreacji, gastronomii i turystyki. 

4. Funkcje wyłączone:  

1) wszystkie poza wymienionymi w ust. 3 oraz dopuszczonymi w terenach zabudowy mieszkaniowej zgodnie 
z § 3 ust. 2; 

2) garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 17; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, drzew, słupów 
ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym); 

3) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie 
o nieznacznym oddziaływaniu; 

4) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

5) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości minimalnej 5,0 m i maksymalnej 6,0 m od linii 
rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81), jak na rysunku planu, 

b) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4 m od linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy 
dojazdowej 040-KD80, jak na rysunku planu; 

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

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 20%, 

c) maksymalna dla zabudowy usługowej: 40%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 
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a) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją, 

b) dla zabudowy usługowej: 50% powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 1,0, w tym 
dla kondygnacji nadziemnych: 0,6; 

5) wysokość zabudowy, 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna : 123 m n.p.m. z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 13 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: 

a) od projektowanej ulicy dojazdowej 040-KD80, 

b) od projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81); 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk dla 
samochodów osobowych; 

3) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 
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4) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
odrębnych. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  dopuszcza się w zabudowie 
jednorodzinnej odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej. 

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:  nie dotyczy. 

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  dopuszcza 
się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych. 

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 5 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej zaleca się zachować jednolitą wysokość ogrodzeń; 

3) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

4) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów 
pieszych i parkingów; 

5) strefa ograniczeń od istniejącej linii radiowej. 

§ 28. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  022-M22  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  022 

2. Powierzchnia terenu:  3,15 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej. 

4. Funkcje wyłączone:  garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12, 17; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: ukryte w kubaturze, w wieżach widokowych, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; 
w formie latarni, drzew, słupów ogłoszeniowych, małej architektury); 

3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu; 

4) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

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

6) ciąg pieszo-jezdny w południowej części terenu, łączący teren projektowanej ulicy 040-KD80 z ciągiem 
pieszym ustalonym w terenie 024-M23, jak na rysunku planu; 

7) ciąg pieszo-jezdny w środkowej części terenu, łączący teren projektowanej ulicy 040-KD80 z ciągiem 
pieszym ustalonym w terenie 024-M23, jak na rysunku planu; 
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8) ciąg pieszo-jezdny w północnej części terenu, łączący teren projektowanej ulicy 040–KD80 z terenem 024-
M23, jak na rysunku planu; 

9) ciąg pieszo-jezdny w północnej części terenu, łączący ciąg pieszo jezdny, o którym mowa w pkt 8, 
z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 024-M23, jak na rysunku planu; 

10) należy połączyć ciąg, o kórym mowa w pkt 7 z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 020-M/U31 poprzez 
teren projektowanej ulicy 040-KD80. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej terenu ulicy tzw. Kartuskiej Północnej, jak na 
rysunku planu, 

b) maksymalne nieprzekraczalne w odległości 4 m od linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy 
dojazdowej 040-KD80, jak na rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 20%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,8, w tym 
dla kondygnacji nadziemnych: 0,6; 

5) wysokość zabudowy, 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: w obszarze „a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu – 
127 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a, 

c) maksymalna: w obszarze „b” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu – 
131 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 13 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: 

a) od projektowanej ulicy dojazdowej 040-KD80, 

b) z ciągów pieszo-jezdnych o których mowa w ust. 6 pkt 6, 7, 8, 9, jak na rysunku 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; 
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7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 

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

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) zieleń do utrzymania i wprowadzenia określona na rysunku planu; 

3) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

4) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
odrębnych. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągów: pieszo-jezdnych ,  o których mowa w ust. 6 pkt 6, 7, 8, 9: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, 3; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  dopuszcza się w zabudowie 
jednorodzinnej odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  dopuszcza 
się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych. 

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 5 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej zaleca się zachować jednolitą wysokość ogrodzeń; 

3) zalecane podziały na działki, jak na rysunku planu; 

4) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

5) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów 
pieszych i parkingów; 

6) strefa ograniczeń od istniejącej linii radiowej. 
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§ 29. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  023-U34  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  023. 

2. Powierzchnia terenu:  0,3 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  U34 tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, zawierające tereny 
zieleni urządzonej ZP oraz usługowe U33: usługi kultury, sportu, rekreacji, gastronomii, turystyki i oświaty. 

4. Funkcje wyłączone:  wszystkie poza wymienionymi w ust. 3. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

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

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, drzew, słupów 
ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu usługowym); 

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

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

5) zakaz lokalizacji parkingów w parterach budynków od strony zbiornika wodnego, o którym mowa 
w ust. 11 pkt 5. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: od strony południowej maksymalne nieprzekraczalne w linii rozgraniczającej terenu 022-
M22, jak na rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 15%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

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

5) wysokość zabudowy, 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: 129 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 13 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy dojazdowej 040-KD80 poprzez ciąg pieszo-jezdny ustalony 
w terenie 022-M22; 
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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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) zieleń do utrzymania i wprowadzenia określona na rysunku planu; 

3) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych; 

4) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

5) zachowanie zbiornika wodnego oznaczonego na rysunku planu jako wody nie będące strefą; 

6) zapewnienie warunków rozwoju roślinności hydrogenicznej. 

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:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

3) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów 
pieszych i parkingów; 

4) strefa ograniczeń od istniejącej linii radiowej. 

§ 30. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  024-M23  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  024. 
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2. Powierzchnia terenu:  2,8 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  M23 tereny zabudowy mieszkaniowej – wszystkie formy. 

4. Funkcje wyłączone:  garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12, 17; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, drzew, słupów 
ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu mieszkaniowym); 

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

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

5) zakaz lokalizacji parkingów w parterach budynków od strony ciągów pieszych, o których mowa w pkt 6 i 
7; 

6) ciąg pieszy w południowej części terenu, łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 025-M/U32 z trzema 
ciągami pieszo-jezdnymi ustalonymi w terenie 022-M22; 

7) ciąg pieszy w północnej części terenu łączący ciąg pieszo-jezdny ustalony w terenie 022-M22 z terenem 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041–KD81), jak na rysunku planu; 

8) należy połączyć ciąg, o którym mowa w pkt 7 z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 003-M/U31 poprzez 
teren projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81); 

9) dopuszcza się realizację odcinka ciągu pieszego, o którym mowa w pkt 6 wyznaczonego wzdłuż 
wschodniej granicy terenu, jako ciągu pieszo-jezdnego. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości minimalnej 5,0 m i maksymalnej 6,0 m od linii 
rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81), jak na rysunku planu, 

b) maksymalna nieprzekraczalna w odległości minimalnej 5,2 m i maksymalnej 7,9 m od linii 
rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Kartuskiej Północnej (037-KD81), jak na rysunku 
planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 20%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 1,2, w tym 
dla kondygnacji nadziemnych: 0,8; 

5) wysokość zabudowy, 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna w obszarze „a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu – 
126 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a, 

c) maksymalna w obszarze „b” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu – 
132 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. b, 

d) maksymalna w obszarze „d” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu – 
137 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. b; 
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6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w obszarze „a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu 
w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie: maksymalna: 13 m, 

b) wysokość budynku w obszarach „b” i „d” wyznaczonych liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku 
planu w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 16 m, 

c) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: 

a) na terenie inwestycyjnym w zabudowie wielorodzinnej powyżej 4 mieszkań należy urządzić rekreacyjne 
zielenie przydomowe o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3 m2 / 1 m2 powierzchni użytkowej 
mieszkań. Do w/w powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni użytkowej mieszkań 
wyposażonych w ogrody przydomowe o minimalnej głębokości 4 m, 

b) zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami bitumicznymi, 
za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: 

a) od projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81), 

b) od ulicy Przytulnej (039-KD81) poprzez teren 025-M/U32, 

c) dopuszcza się dojazd od projektowanej ulicy 040-KD80 poprzez ciągi pieszo-jezdne ustalone w terenie 
022-M22; 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) zieleń do utrzymania i wprowadzenia w obszarze „c” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na 
rysunku planu; 
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3) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych; 

4) szpaler drzew do utrzymania, uzupełnienia lub wprowadzenia wzdłuż południowej granicy terenu, jak na 
rysunku planu, wokół drzew zagospodarowanie zapewniające naturalną wegetację, dopuszcza się zmianę 
składu gatunkowego drzewostanu; 

5) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

6) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągów pieszych ,  o których mowa w ust. 6 pkt 6, 7: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 

5) zieleń: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że wzdłuż fragmentu łączącego 3 ciągi pieszo-jezdne wyznaczone 
w terenie 022-M22 ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 6 – obowiązkowa, w postaci minimum 
szpaleru drzew. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  dopuszcza się w zabudowie 
jednorodzinnej odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

15. Stawka procentowa:  

1) w obszarze „c” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: nie dotyczy; 

2) na pozostałym obszarze: 30%. 

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

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  dopuszcza 
się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolno stojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych. 

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zalecana lokalizacja ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, jak na rysunku planu; 

2) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

3) zaleca się zachować jednolitą wysokość ogrodzeń; 

4) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

5) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów 
pieszych i parkingów; 

6) część terenu w strefie ograniczeń od istniejącej linii radiowej, jak na rysunku planu. 

§ 31. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  025-M/U32  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  025. 

2. Powierzchnia terenu:  4,55 ha. 
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3. Przeznaczenie terenu:  M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zawierające tereny 
mieszkaniowe MW24 i usługowe U33 w proporcji: funkcja mieszkaniowa minimum 80% powierzchni 
użytkowej. 

4. Funkcje wyłączone:  

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

2) salony samochodowe (z serwisem); 

3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej; 

4) garaże boksowe; 

5) parkingi kubaturowe w pierzei wzdłuż ulicy Przytulnej (039-KD81) i od strony placu, o którym mowa 
w ust. 6 pkt 8. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, drzew, słupów 
ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym); 

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

4) od strony pierzei eksponowanych, o których mowa w pkt 7 i od strony placu, o którym mowa w pkt 8, 
dopuszcza się tradycyjne słupy ogłoszeniowe; 

5) dominanta kompozycyjna – w obszarze „a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku 
planu – zlokalizowana bezpośrednio przy placu, o którym mowa w pkt 8; 

6) dominanta kompozycyjna – w obszarze „b” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku 
planu – na osi symetrii skrzyżowania Alei Armii Krajowej (035-KD83) i ulicy Przytulnej (039-KD81); 

7) pierzeje eksponowane, jak na rysunku planu; 

8) w rejonie dominanty kompozycyjnej, o której mowa w pkt 5 – lokalizacja centrum osiedlowego ośrodka 
usługowego z placem o minimalnej powierzchni 600 m2, wolnego od ruchu samochodowego, 
z dopuszczeniem ruchu rowerowego; 

9) wymóg lokalizacji usług w parterach od strony placu o którym mowa w pkt 8; 

10) wymóg realizacji usług o łącznej powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 z zastrzeżeniem pkt 11; 

11) wymóg realizacji usług o łącznej powierzchni użytkowej minimum 500 m2 przy placu, o którym mowa 
w pkt 8; 

12) wzdłuż pierzei eksponowanych, o których mowa w pkt 7 i od strony placu, o którym mowa w pkt 8, 
wprowadzić maksymalną ilość przeszkleń i witryn w kondygnacji parteru, zastosować materiały szlachetne: 
tynk, kamień, klinkier, drewno, szkło itp.; 

13) wzdłuż pierzei eksponowanych, o których mowa w pkt 7 i od strony placu, o którym mowa w pkt 8, 
obowiązuje staranne ukształtowanie posadzki z zastosowaniem zieleni, elementów małej architektury takie 
jak ławki, śmietniki, fontanny, kwiatony, rzeźby itp. i oświetlenia; 

14) zakaz lokalizacji parkingów w parterach budynków od strony pierzei eksponowanych, o których mowa 
w pkt 7 i od strony placu, o którym mowa w pkt 8; 

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

16) ciąg pieszy w południowej części terenu, łączący teren ulicy Przytulnej (039-KD81) z ciągiem pieszym 
ustalonym w terenie 024-M23; 
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17) ciąg pieszy wyznaczony wzdłuż korytarza infrastruktury technicznej, łączący teren ulicy Przytulnej (039-
KD81) z terenem projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej (041-KD81). 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6 m od linii rozgraniczających tereny 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej i fragmentu ulicy Tanecznej (041-KD81), ulicy Przytulnej 
(039-KD81) oraz ulicy tzw. Kartuskiej Północnej (037-KD81), jak na rysunku planu; 

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

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: na obszarze OSTAB dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 20%, 

c) maksymalna: na obszarze OSTAB dla zabudowy usługowej i na pozostałym obszarze: 40%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 

a) na obszarze OSTAB: dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 70% powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją, 

b) na obszarze OSTAB dla zabudowy usługowej: 50% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją, 

c) na pozostałym obszarze: 40% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: 

a) minimalna: 0, 

b) maksymalna w obszarze „a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 2,0, 
w tym dla kondygnacji nadziemnych:1,2; 

c) maksymalna w obszarze „b” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 1,8, 
w tym dla kondygnacji nadziemnych:1,0; 

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna dla dominanty kompozycyjnej, o której mowa w ust. 6 pkt 5 – 149 m n.p.m., 
z zastrzeżeniem pkt 9 lit. b, d, 

c) maksymalna dla pozostałej zabudowy – 143 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 9 lit. c, d; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) maksymalna długość elewacji dominanty kompozycyjnej, o której mowa w ust. 6 pkt 5: 40 m, 

b) maksymalna powierzchnia rzutu kondygnacji dominanty kompozycyjnej, o której mowa w ust. 6 pkt 5: 
600 m2, 

c) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: 

a) od strony ulicy Przytulnej (039-KD81): zabudowa pierzejowa, 

b) na pozostałym obszarze: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: 

a) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3 m2 / 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań. Do w/w powierzchni użytkowej 
nie wlicza się powierzchni użytkowej mieszkań wyposażonych w ogrody przydomowe o minimalnej 
głębokości 4 m, 

b) maksymalna liczba kondygnacji naziemnych dominanty kompozycyjnej, o której mowa w ust. 6 pkt 5, 
jak na rysunku planu: 9, 
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c) maksymalna liczba kondygnacji naziemnych pozostałej zabudowy: 6, 

d) minimalna średnia ważona liczba kondygnacji nadziemnych: 2, 

e) zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami bitumicznymi, 
za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: 

a) od ulicy Przytulnej (039-KD81), 

b) od projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej i odcinka ulicy Tanecznej (041-KD81); 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) część terenu, jak na rysunku planu, objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 
(OSTAB); 

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych; 

3) drzewa do zachowania, jak na rysunku planu, wokół drzew zagospodarowanie zapewniające naturalną ich 
wegetację; 

4) szpaler drzew do utrzymania, uzupełnienia lub wprowadzenia wzdłuż południowej granicy terenu, jak na 
rysunku planu, wokół drzew zagospodarowanie zapewniające naturalną wegetację, dopuszcza się zmianę 
składu gatunkowego drzewostanu; 

5) na części terenu objętej Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 
maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

6) na terenie zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach odrębnych. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągów pieszych, o których mowa w ust. 6 pkt 16, 17 i placu, o którym mowa w ust. 6 pkt 8: 

1) mała architektura: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 13; 

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

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 
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5) zieleń: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 13. 

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:  

1) w obszarze „b” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 30%; 

2) na pozostałym obszarze: nie dotyczy. 

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

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  korytarz 
infrastruktury technicznej pod planowany kanał deszczowy odprowadzający wody z ulicy Przytulnej (039-
KD81). 

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zalecana lokalizacja ciągów pieszych, o których mowa w ust. 6 pkt 16, 17, jak na rysunku planu; 

2) zaleca się wzdłuż ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 17, realizację pasa zieleni w formie 
założenia parkowo-rekreacyjnego; 

3) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 15 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

4) dla zabudowy mieszkaniowej zaleca się zachować jednolitą wysokość ogrodzeń; 

5) w rejonie dominanty kompozycyjnej, o której mowa w ust. 6 pkt 6 w obszarze „b” wyznaczonym liniami 
podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu, zalecane zaaranżowanie placu o minimalnej powierzchni 
600 m2 wolnego od ruchu samochodowego z dopuszczeniem ruchu rowerowego; 

6) zaleca się lokalizację usług w parterach od strony pierzei eksponowanej o której mowa w ust. 6 pkt 7; 

7) dla usług w parterach od strony pierzei eksponowanej o której mowa w ust. 6 pkt 7, zaleca się realizację 
przeszklenia w elewacji na minimum 80% jej długości; 

8) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

9) zaleca się na terenie OSTAB stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do 
utwardzenia ciągów pieszych i parkingów; 

10) zalecany przebieg korytarza infrastruktury, o którym mowa w ust. 17, jak na rysunku planu; 

11) część terenu w strefie ograniczeń od istniejącej linii radiowej, jak na rysunku planu. 

§ 32. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  026-MW24  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  026. 

2. Powierzchnia terenu:  6,39 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej. 

4. Funkcje wyłączone:  garaże boksowe. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, drzew, słupów 
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ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu mieszkaniowym); 

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

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

5) ciąg pieszy w środkowej części terenu, łączący teren ulicy Serdecznej (038-KD80) z terenem ulicy 
Przytulnej (039-KD81); 

6) ciąg pieszy łączący teren ulicy Sympatycznej (poza granicami planu) z terenem ulicy tzw. Kartuskiej 
Północnej (037-KD81) oraz ciągiem pieszym, o którym mowa w pkt 7; 

7) ciąg pieszy łączący teren ulicy Przytulnej (039-KD81) z terenem ulicy tzw. Kartuskiej Północnej (037-
KD81) oraz ciągiem pieszym, o którym mowa w pkt 6; 

8) należy połączyć ciąg, o którym mowa w pkt 7 z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 025-M/U32 poprzez 
teren ulicy Przytulnej (039-KD81). 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości minimalnej 6 m i maksymalnej 10 m od linii 
rozgraniczającej terenu ulicy Przytulnej (039-KD81), jak na rysunku planu, 

b) maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6 m od linii rozgraniczających tereny ulicy Sympatycznej 
(poza granicami planu) oraz ulicy Serdecznej (038-KD80), jak na rysunku planu, 

c) maksymalne nieprzekraczalne w odległości minimalnej 4 m i maksymalnej 9,3 m od linii 
rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Kartuskiej Północnej (037-KD81), jak na rysunku 
planu; 

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

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna na obszarze OSTAB: 20%, 

c) maksymalna na pozostałym obszarze: 40%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 

a) na obszarze OSTAB: 70% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją, 

b) na pozostałym obszarze: 40% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 1,2; 

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna w obszarze „a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 149 m 
n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a, 

c) maksymalna w obszarach „b”, „c” i „d” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku 
planu: 154 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. b; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w obszarze „a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu, 
w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie: maksymalna: 19 m, 

b) wysokość budynku w obszarach „b”, „c” i „d” wyznaczonych liniami podziału wewnętrznego, jak na 
rysunku planu, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 30 m, 
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c) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: 

a) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3 m2 / 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań. Do w/w powierzchni użytkowej 
nie wlicza się powierzchni użytkowej mieszkań wyposażonych w ogrody przydomowe o minimalnej 
głębokości 4 m, 

b) zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami bitumicznymi, 
za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: 

a) od ulicy Serdecznej (038-KD80), 

b) od ulicy Przytulnej (039-KD81), 

c) od ulicy Sympatycznej (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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) część terenu, jak na rysunku planu, objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 
(OSTAB); 

2) zieleń do utrzymania i wprowadzenia określona na rysunku planu; 

3) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych; 

4) drzewo do zachowania, jak na rysunku planu, wokół drzewa zagospodarowanie zapewniające naturalną 
jego wegetację; 

5) szpaler drzew do utrzymania, uzupełnienia lub wprowadzenia wzdłuż południowej granicy terenu, jak na 
rysunku planu, wokół drzew zagospodarowanie zapewniające naturalną wegetację, dopuszcza się zmianę 
składu gatunkowego drzewostanu; 

6) na części terenu objętej Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 
maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 
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7) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i zamieszkiwania zbiorowego. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągów pieszych, o których mowa w ust. 6 pkt 5, 6, 7: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

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:  

1) w obszarze „c” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu: 30%; 

2) na pozostałym obszarze: nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zalecana lokalizacja ciągów pieszych, o których mowa w ust. 6 pkt 5, 6, 7, jak na rysunku planu; 

2) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

3) zaleca się zachować jednolitą wysokość ogrodzeń; 

4) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

5) zaleca się na terenie OSTAB stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do 
utwardzenia ciągów pieszych i parkingów; 

6) część terenu w strefie ograniczeń od istniejącej linii radiowej, jak na rysunku planu. 

§ 33. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  027-P/U41  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  027. 

2. Powierzchnia terenu:  3,07 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  P/U41 tereny 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) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11; 

2) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

3) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 
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7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalne nieprzekraczalne w odległości minimalnej 0 m i maksymalnej 9 m od terenu projektowanej 
ulicy tzw. Kartuskiej Północnej (037-KD81), jak na rysunku planu, 

b) maksymalne nieprzekraczalne w odległości minimalnej 0 m i maksymalnej 5,2 m od terenu Alei Armii 
Krajowej (035-KD83), jak na rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 60%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

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

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: 150 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 16 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy tzw. Kartuskiej Północnej (037-KD81); 

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: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  
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1) na parkingach terenowych większych niż 10 miejsc postojowych wprowadzenie drzew w proporcji co 
najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk postojowych dla samochodów; 

2) szpaler drzew do utrzymania, uzupełnienia lub wprowadzenia wzdłuż północnej granicy terenu, jak na 
rysunku planu, wokół drzew zagospodarowanie zapewniające naturalną wegetację, dopuszcza się zmianę 
składu gatunkowego drzewostanu. 

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:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

3) część terenu w strefie ograniczeń od istniejącej linii radiowej, jak na rysunku planu. 

§ 34. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  028-P/U41  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  028. 

2. Powierzchnia terenu:  1,79 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  P/U41 tereny 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) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11; 

2) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

3) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalne nieprzekraczalne w odległości minimalnej 0 m i maksymalnej 8,5 m od terenu Alei Armii 
Krajowej (035-KD83), jak na rysunku planu, 

b) maksymalne nieprzekraczalne w odległości minimalnej 4,8 m i maksymalnej 9,3 m od terenu 
projektowanej ulicy tzw. Kartuskiej Północnej (037-KD81), jak na rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 60%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

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

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: 142 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 16 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy tzw. Kartuskiej Północnej (037-KD81); 

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: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) na parkingach terenowych większych niż 10 miejsc postojowych wprowadzenie drzew w proporcji co 
najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk postojowych dla samochodów; 

2) szpaler drzew do utrzymania, uzupełnienia lub wprowadzenia wzdłuż północnej granicy terenu, jak na 
rysunku planu, wokół drzew zagospodarowanie zapewniające naturalną wegetację, dopuszcza się zmianę 
składu gatunkowego drzewostanu. 

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:  

część terenu, jak na rysunku planu, objęta granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: 
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a) wprowadzenie nowej zabudowy produkcyjno-usługowej, 

b) budowa nowej lub modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu, 

b) uzyskanie nowego, atrakcyjnego zainwestowania, 

c) poprawa stanu technicznego i parametrów użytkowych infrastruktury 

technicznej; 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 6, 7, 11. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

3) strefa ograniczeń od istniejącej linii radiowej. 

§ 35. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  029-U34  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  029. 

2. Powierzchnia terenu:  0,03 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  U34 tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, zawierające tereny 
zieleni urządzonej ZP oraz usługowe U33: usługi kultury, sportu, rekreacji, gastronomii i turystyki. 

4. Funkcje wyłączone:  

1) wszystkie z zakresu strefy U33, poza wymienionymi w ust. 3; 

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

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 17; 

2) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

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

4) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek, w formie latarni, drzew, słupów 
ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu usługowym). 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w odległości minimalnej 15,6 m i maksymalnej 17 m od 
północnej granicy terenu, jak na rysunku planu; 
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2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 20%, z zastrzeżeniem ust.17; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją, z zastrzeżeniem ust.17; 

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

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: 148 m n.p.m. z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 13 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: wolnostojąca; 

8) kształt dachu: dowolny. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Kartuskiej (036-KD81); 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) na parkingach terenowych wprowadzanie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych; 

3) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości Zachodniej 
Obwodnicy Trójmiasta i Węzła Karczemki (poza granicami planu) oraz ulicy Kartuskiej (teren 036-KD81) 
zastosowanie, w miarę potrzeb, zabezpieczeń akustycznych obniżających poziom hałasu do wartości 
zgodnych z obowiązującymi normami; 

4) zakaz makroniwelacji, za wyjątkiem inwestycji związanych z niezbędną obsługą komunikacyjną, 
inwestycji związanych z realizacją terenowych urządzeń sportoworekreacyjnych i obiektów kubaturowych. 
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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:  nie dotyczy. 

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

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  teren 
integralnie związany z terenem przyległym, położonym poza zachodnią i południową granicą planu; dopuszcza 
się bilansowanie wskaźników zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej objętej inwestycją wspólnie 
z wyżej wymienionym terenem. 

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

2) zaleca się wysokość ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 3, maksymalnie do 1,2 m; 

3) zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów 
pieszo-rowerowych i parkingów. 

§ 36. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  030-P/U41  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  030. 

2. Powierzchnia terenu:  7,02 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  P/U41 tereny 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) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11; 

2) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

3) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalne nieprzekraczalne w odległości minimalnej 0 m i maksymalnej 6 m od linii rozgraniczającej 
terenu ulicy Kartuskiej (036-KD81), jak na rysunku planu, 

b) maksymalne nieprzekraczalne w odległości minimalnej 0 m i maksymalnej 6 m od linii rozgraniczającej 
terenu Alei Armii Krajowej (035-KD83), jak na rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 60%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

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

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 
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b) maksymalna: 152 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 16 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Kartuskiej (036-KD81); 

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: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  na parkingach terenowych większych niż 10 miejsc 
postojowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk postojowych dla 
samochodów. 

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:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 
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2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

3) część terenu w strefie ograniczeń od istniejącej linii radiowej, jak na rysunku planu. 

§ 37. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  031-U33  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  031. 

2. Powierzchnia terenu:  0,37 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  U33 tereny zabudowy usługowej. 

4. Funkcje wyłączone:  

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

2) garaże boksowe. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

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

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, drzew, słupów 
ogłoszeniowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania 
występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu usługowym); 

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu; 

4) zakaz lokalizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 6 m od linii rozgraniczającej terenu ulicy Kartuskiej (036-
KD81), jak na rysunku planu, 

b) maksymalne nieprzekraczalne w odległości minimalnej 0 m i maksymalnej 6 m od linii rozgraniczającej 
terenu Alei Armii Krajowej (035-KD83), 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: 30% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,7; 

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: 136 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 16 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 
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9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Kartuskiej (036-KD81); 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  na parkingach terenowych większych niż 10 miejsc 
postojowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk postojowych dla 
samochodów. 

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:  nie dotyczy. 

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów o maksymalnej wysokości do 1,5 
m; 

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania; 

3) część terenu w strefie ograniczeń od istniejącej linii radiowej, jak na rysunku planu. 

§ 38. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  032-ZP62  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  032. 

2. Powierzchnia terenu:  0,66 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  ZP62 tereny zieleni urządzonej. 
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4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12; 

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 6 m od linii rozgraniczającej terenu ulicy Kartuskiej (036-
KD81), jak na rysunku planu, 

b) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 6 m od linii rozgraniczającej terenu Alei Armii Krajowej 
(035-KD83), jak na rysunku planu, 

c) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4 m od linii rozgraniczającej terenu 031-U33, jak na rysunku 
planu, 

d) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 24 m od linii rozgraniczającej terenu 031-U33, jak na 
rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
minimalna: nie ustala się, maksymalna: 10%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

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

5) wysokość zabudowy: 

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna: 128 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a; 

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 9 m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

9) inne: zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20º – materiałami 
bitumicznymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Kartuskiej (036-KD81); 

2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 
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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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

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

2) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana dowolnie; 

6) inne: wyposażenie rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe dostosować do różnych grup wiekowych. 

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:  

część terenu, jak na rysunku planu, objęta granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: utrzymanie i pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu, 

b) uzyskanie nowych terenów rekreacyjnych, 

c) uporządkowanie przestrzeni publicznych; 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 6, 7, 12. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  zaleca się 
stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m. 

§ 39. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  033-D  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  
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1. Numer terenu:  033. 

2. Powierzchnia terenu:  0,24 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  D fragment Potoku Jasień. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

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

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: nie dotyczy; 

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

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: nie dotyczy; 

5) wysokość zabudowy: nie  dotyczy; 

6) inne gabaryty obiektów: nie dotyczy; 

7) formy zabudowy: nie dotyczy; 

8) kształt dachu: nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Kartuskiej (036-KD81); 

2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 

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

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: 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) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie; 

2) wszystkie powierzchnie poza niezbędnymi dla eksploatacji potoku przeznaczyć pod zieleń; 

3) zachowanie otwartego koryta Potoku Jasień; 

4) zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania skarp Potoku Jasień. 

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:  

część terenu, jak na rysunku planu, objęta granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: utrzymanie i pielęgnacja zieleni; 

2) oczekiwane rezultaty: poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu; 

3) parametry zagospodarowania i infrastruktury ujęte zostały w ust. 6, 7, 11. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień wzdłuż ogrodzeń; 

2) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

3) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. 

§ 40. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  034-D  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  034. 

2. Powierzchnia terenu:  0,03 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  D fragment Potoku Jasień. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

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

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany 
(przykładowo: w formie latarni, drzew, małej architektury); 

3) zakaz lokalizacji reklam; 

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: nie dotyczy; 
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2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
nie dotyczy; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: nie dotyczy; 

5) wysokość zabudowy: nie  dotyczy; 

6) inne gabaryty obiektów: nie dotyczy; 

7) formy zabudowy: nie dotyczy; 

8) kształt dachu: nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Kartuskiej (036-KD81); 

2) parkingi do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 

b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 

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

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

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

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie; 

2) wszystkie powierzchnie poza niezbędnymi dla eksploatacji potoku przeznaczyć pod zieleń; 

3) zachowanie otwartego koryta Potoku Jasień; 

4) zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania skarp Potoku Jasień. 

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy. 

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  

teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: utrzymanie i pielęgnacja zieleni; 

2) oczekiwane rezultaty: poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu; 
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3) warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 6, 7, 11. 

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

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

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zagospodarowanie terenu integralnie związane z zagospodarowaniem terenu sąsiadującego poza 
południową granicą planu, dla którego nie ma planu obowiązującego; 

2) zaleca się stosowanie ogrodzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4 o maksymalnej wysokości do 1,5 m; 

3) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. 

§ 41. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 035-KD83 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  035. 

2. Powierzchnia terenu  : 9,36 ha. 

3. Klasa i nazwa ulicy:  KD83 teren ulicy głównej – odcinek Alei Armii Krajowej. 

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 54 m do 87 m, jak na rysunku planu; 

2) przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu; 

3) dostępność do terenów przyległych: wyklucza się; 

4) wyposażenie minimalne: nie ustala się. 

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez węzeł z tzw. Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta (Aleja 
Kazimierza Jagiellończyka). 

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

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody  :  

1) wszystkie powierzchnie nie przeznaczone dla ruchu przeznaczyć pod zieleń; 

2) Potok Jasień wraz ze skarpami stanowi ciąg łączący OSTAB. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  

część terenu, jak na rysunku planu, objęta granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: nie ustala się; 

2) oczekiwane rezultaty: nie ustala się; 

3) parametry ulicy i warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 4, 10. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 78 – Poz. 1753



4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy. 

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

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

§ 42. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 036-KD81 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  036. 

2. Powierzchnia terenu:  3,34 ha. 

3. Klasa i nazwa ulicy:  KD81 teren ulicy lokalnej – ulica Kartuska. 

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 18 m do 68 m, jak na rysunku planu; 

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasu ruchu; 

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń; 

4) wyposażenie minimalne: chodnik. 

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez węzeł z Aleją Armii Krajowej (035-KD83), poprzez 
skrzyżowanie z ulicą Szczęśliwą (poza granicami planu). 

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

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) wszystkie powierzchnie nie przeznaczone dla ruchu przeznaczyć pod zieleń; 

2) przejście dla zwierząt pod jezdnią stanowi ciąg łączący OSTAB. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

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 z wyjątkiem nośników reklamowych stanowiących wyposażenie 
przystanków transportu publicznego; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 ust. 8; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy. 
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13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
 nie dotyczy. 

14. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  zaleca się 
lokalizację trasy rowerowej wzdłuż ulicy Kartuskiej. 

§ 43. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  037-KD81 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  037. 

2. Powierzchnia terenu  : 3,74 ha. 

3. Klasa i nazwa ulicy:  KD81 teren ulicy lokalnej – ulica tzw. Kartuska Północna oraz odcinek 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej. 

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 19 m do 92 m, jak na rysunku planu; 

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 

3) dostępność do terenów przyległych: ograniczona; 

4) wyposażenie minimalne: chodnik, trasa rowerowa. 

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez węzeł z Aleją Armii Krajowej (035-KD83), poprzez 
skrzyżowanie z ulicą Szczęśliwą (poza granicami planu). 

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

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) w miejscu przecięcia ulicy z Potokiem Jasień przepust dla drobnej zwierzyny; 

2) Potok Jasień wraz ze skarpami stanowi ciąg łączący OSTAB; 

3) wszystkie powierzchnie nie przeznaczone dla ruchu przeznaczyć pod zieleń. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  

część terenu, jak na rysunku planu, objęta granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: rozbudowa ulicy wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną w kierunku 
wschodnim; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) poprawa dostępności drogowej terenu, 

b) poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

c) uporządkowanie przestrzeni publicznych; 

3) parametry ulicy i warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 4, 10. 

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 z wyjątkiem nośników reklamowych stanowiących wyposażenie 
przystanków transportu publicznego; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 ust. 8; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany; 
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5) zieleń: dopuszcza się. 

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy. 

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

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

§ 44. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 038-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  038. 

2. Powierzchnia terenu:  0,38 ha. 

3. Klasa i nazwa ulicy:  KD80 teren ulicy dojazdowej – ulica Serdeczna. 

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 19 m do 24 m, jak na rysunku planu; 

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń; 

4) wyposażenie minimalne: chodnik. 

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą Sympatyczną (poza granicami 
planu). 

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

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  wszystkie powierzchnie nie przeznaczone dla ruchu 
przeznaczyć pod zieleń. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 ust. 8; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany; 

5) zieleń: dopuszcza się; 

6) inne: należy zapewnić powiązanie piesze ulicy Serdecznej (038-KD80) z ulicą lokalną tzw. Kartuską 
Północną (037-KD81). 

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy. 

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

14. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  
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1) zaleca się wprowadzenie od strony zachodniej szpaleru drzew; 

2) zaleca się realizację miejsc postojowych dla samochodów. 

§ 45. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  039-KD81  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  039. 

2. Powierzchnia terenu  : 0,83 ha. 

3. Klasa i nazwa ulicy:  KD81 teren ulicy lokalnej – ulica Przytulna. 

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 23 m do 42 m, jak na rysunku planu; 

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń; 

4) wyposażenie minimalne: chodniki, trasa rowerowa, 18 miejsc postojowych dla samochodów. 

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą tzw. Kartuską Północną (037-
KD81). 

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

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  drzewa do zachowania, jak na rysunku planu, wokół drzew 
zagospodarowanie zapewniające naturalną jego wegetację. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

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 z wyjątkiem nośników reklamowych stanowiących wyposażenie 
przystanków transportu publicznego; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 ust. 8; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy. 

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

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

§ 46. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 040-KD80  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  040. 

2. Powierzchnia terenu:  0,57 ha. 

3. Klasa i nazwa ulicy:  KD80 teren projektowanej ulicy dojazdowej. 

4. Parametry i wyposażenie:  

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 82 – Poz. 1753



1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 15 m do 26 m, jak na rysunku planu; 

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń; 

4) wyposażenie minimalne: chodniki. 

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą tzw. Kartuską Północną (037-
KD81), poprzez skrzyżowanie z projektowaną ulicą tzw. Nową Jasieńską (041-KD81). 

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

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 

2) wszystkie powierzchnie nie przeznaczone dla ruchu przeznaczyć pod zieleń. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  

część terenu, jak na rysunku planu, objęta granicami obszaru wymagającego przekształceń: 

1) planowane działania: budowa nowej ulicy wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną; 

2) oczekiwane rezultaty: 

a) uzyskanie dostępności drogowej terenu, 

b) poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

c) uporządkowanie przestrzeni publicznych; 

3) parametry ulicy i warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 4, 10. 

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, z wyjątkiem nośników reklamowych stanowiących wyposażenie 
przystanków transportu publicznego; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 ust. 8; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy. 

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

14. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  nie zaleca się. 

§ 47. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  041-KD81  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  041. 

2. Powierzchnia terenu  : 1,36 ha. 

3. Klasa i nazwa ulicy:  KD81 teren ulicy lokalnej – ulica projektowana tzw. Nowa Jasieńska i odcinek 
ulicy Tanecznej. 
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4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 15 m do 26 m, jak na rysunku planu; 

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń; 

4) wyposażenie minimalne: chodniki, trasa rowerowa, 55 miejsc postojowych dla samochodów w obszarze 
"a" wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu. 

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą Sympatyczną (poza granicami 
planu), poprzez skrzyżowanie z projektowaną ulicą dojazdową 040-KD80. 

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

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) w miejscu przecięcia ulicy z Potokiem Jasień przepust dla drobnej zwierzyny; 

2) Potok Jasień wraz ze skarpami stanowi ciąg łączący OSTAB. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

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 z wyjątkiem nośników reklamowych stanowiących wyposażenie 
przystanków transportu publicznego; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 ust. 8; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy. 

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

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

§ 48. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 042-KD80  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  042. 

2. Powierzchnia terenu  : 0,03 ha. 

3. Klasa i nazwa ulicy:  KD80 teren ulicy dojazdowej – fragment ulicy Tanecznej. 

4. Parametry i wyposażenie:  zgodnie z ust. 13. 

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z projektowaną ulicą tzw. Nową 
Jasieńską (041-KD81). 

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

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  stosuje się zasady ogólne. 
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8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu  :  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 ust. 8; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy. 

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  teren 
stanowi integralną część pasa drogowego ulicy Tanecznej - poza granicami planu. 

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

§ 49. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM  043-KK91  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2338  

1. Numer terenu:  043. 

2. Powierzchnia terenu:  2,76 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  KK91 tereny szlaków i bocznic kolejowych – odcinek kolei dalekobieżnej, 
odcinek kolei metropolitalnej, odcinek szybkiej kolei miejskiej. 

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się. 

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 16; 

2) zakaz lokalizacji reklam; 

3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób 
zamaskowany; 

4) ciąg pieszo-rowerowy – w zachodniej części terenu – łączący ciąg pieszo-rowerowy wyznaczony w terenie 
003-M/U31 z ciągiem poza północną granicą planu; 

5) ciąg pieszo-rowerowy – we wschodniej części terenu – biegnący wzdłuż Potoku Jasień, po jego 
południowej stronie, jak na rysunku planu. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy. 

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

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: z ulic poza granicami planu; 

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się; 

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: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: elektroenergetyczna, kablowa linia wysokiego napięcia 
w korytarzu infrastruktury technicznej. 

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

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  Potok Jasień wraz ze skarpami stanowi ciąg łączący 
OSTAB. 

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:  nie dotyczy. 

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

1) teren kolejowy: zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) północna część terenu, jak na rysunku planu, położona w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego: 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) teren położony w obrębie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Strzyży: zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

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

18. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zalecana lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, jak na rysunku planu; 

2) zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla przewodu, o którym mowa w ust. 9 pkt 11, jak na rysunku 
planu; 

3) zaleca się powierzchnię korytarza infrastruktury technicznej po północnej stronie terenu, przystosować dla 
ruchu rowerowego. 

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

1) część graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek rejon ulicy 
Przytulnej i Trasy W-Z w mieście Gdańsku w skali 1:2000 (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). 

§ 51. Tracą moc we fragmentach objętych granicami niniejszego planu: 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon Kiełpinka i Trasy W-Z w mieście Gdańsku, 
uchwała nr LI/1753/06 RMG z dnia 25.05.2006 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79 z 27.07.2006, 
poz.1639); 
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2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasień, rejon ulicy Zwierzynieckiej w mieście Gdańsku, 
uchwała nr LV/1870/06 RMG z dnia 28.09.2006 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 29 z 06.02.2007, 
poz. 428); 

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek Wschód rejon Stawu Wróbla i Potoku Jasień 
w mieście Gdańsku, uchwała nr XVII/391/07 RMG z dnia 29.11.2007 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 
25 z 07.04.2008 poz. 731); 

4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniego zespołu przyrodniczo – 
krajobrazowego „Dolina Strzyży” w mieście Gdańsku, uchwała nr LVI/1900/06 RMG z dnia 26.10.2006 
roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 35 z 09.02.2007, poz. 506). 

§ 52. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/1118/14

Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 marca 2014r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/1118/14

Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 marca 2014r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek rejon ulicy Przytulnej i Trasy 
W-Z w mieście Gdańsku był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 01.10.2013 r. do 30.10.2013 r. oraz w dniach od 02.01.2014 r. do 31.01.2014 r.

Po pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 01.10.2013 r. do 30.10.2013 
r. w ustawowym terminie do projektu planu uwagi wnieśli:

I. Pisma zawierające tożsamą treść z dnia 31.10.2013r. przez pana Krzysztofa Nykiel, pana Jacka 
Gorgoń oraz panią Kingę Gorgoń zamieszkałych w Gdańsku.

1) Podtrzymanie minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej z obecnie obowiązującego planu 
2313 oraz 2322 objętego opracowaniem 2338.

Propozycja ta jest zgodna z wytycznymi „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gdańska” zawartymi w pkt 13 dotyczącymi zasad ochrony środowiska i jego 
zasobów, ochrony przyrody. Zmniejszenie w projekcie planu minimalnych procentów powierzchni 
biologicznie czynnych nie ma twardego uzasadnienia – są to obszary sąsiadujące m.in. z otuliną 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

2) Zachowanie lub zwiększenie łącznej powierzchni sieci OSTAB (w szczególności zachowanie szerokiego 
pasa wzdłuż Potoku Jasień).

3) Zwiększenie liczby drzew do zachowania w terenach od 21 do 25.

W projekcie planu wytypowano zaledwie 8-10 sztuk do zachowania, co stanowi jedynie ułamek 
bogatego zasobu gatunków drzew, które należałoby wkomponować w przyszłą zabudowę 
w dzielnicy.

4) Wykluczenie z terenów objętych OSTAB intensywnej zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z obowiązującym (2007) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gdańska”: „należy wykluczyć możliwość lokalizowania w obrębie systemu 
źródeł silnego oddziaływania na środowisko (przemysł, intensywna zabudowa mieszkaniowa, wysoko 
wydajne rolnictwo”.

5) Wprowadzenie szpaleru drzew w północnych krańcach stref 001, 002, 003 w celu ochrony przed hałasem 
kolejowym oraz ze względów estetycznych (zasłonięcie nasypu kolejowego od terenów przeznaczonych 
pod zabudowę).

6) Stworzenie skweru centralnego o powierzchni min 1200 m2 lub oba obecnie planowane skwery w karcie 
025 zachować z zapisem o min 600 m2 ich powierzchni z zakazem wjazdu dla aut.

Planowanej dominancie wysokościowej powinien towarzyszyć odpowiedniej wielkości plac 
publicznie dostępny, koncentrujący ruch pieszy. Brak takiego placu - w otoczeniu wysokiej 
dominanty spowoduje znaczące, niewspółgrające z otoczeniem zwiększenie intensywności zabudowy 
w tym miejscu.

7) Proponuję zmianę zapisu planu dotyczącą korytarza OSTAB wzdłuż Potoku Jasień tak, aby ułatwić 
rozwiązanie istniejącego problemu i zapobiec w przyszłości problemom z właściwym wykorzystaniem 
wykonanego (a przegrodzonego po dzień dzisiejszy) korytarza migracji np. przez podwyższenie istniejącej 
kładki (między kartami 015 a 017) lub zniesienie ogrodzenia i odsunięcie działek na odległość, co najmniej 
50 m od potoku z każdej strony.

Obecne zapisy, które wydają się nieskuteczne, nie przeszkodziły wykonaniu przegrodzeń potoku.
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8) Wyznaczenie wzdłuż Potoku Jasień, od ul. Kartuskiej Południowej do powstającego zbiornika retencyjnego 
„Jasień”, ciągu pieszo-rowerowego, a w szczególności jego scalenie w miejscu przerwania przez nasyp 
kolektora sanitarnego (między kartami terenu 005 a 007 projektu planu 2338).

Ciąg ten stanowiłby atrakcyjną przestrzeń publiczną połączoną z ciągiem pieszym powstającym 
wokół zbiornika retencyjnego (poza granicami planu).

9) Zmiana kategorii ciągu komunikacyjnego z pieszo-jezdnego na pieszo-rowerowy w terenie 002-M/U31.

Ciąg ten prowadzi na tereny ZPK „Dolina Strzyży” – wyłączone z zabudowy oraz ruchu dla 
pojazdów samochodowych. Takie rozwiązanie przyczyni się do ułatwienia jego dewastacji np. przez 
środowisko nielegalnych wyścigów off-road. Należy zaznaczyć, że do obsługi terenu docelowo będą 
służyć aż trzy inne trasy dojazdu.

10) Dominantę w obszarze "b" terenu 025-M/U32, ograniczyć do 19 metrów, najlepiej wyrazić ją 
w wysokości nad poziomem morza, aby uzyskać zbliżoną wysokość w stosunku do obecnie zbudowanych 
bloków Przytulna 20, 24.

Wysokość dominanty, która wprowadzi chaos w sylwecie osiedla - nie współgra m.in. z koncepcją 
opadania wysokości zabudowy w kierunku Potoku Jasień oraz koncepcją parametrów 
architektonicznych zawartych w Studium Programowo Przestrzennym z 2012 r. wskazując na 
wysokość 19 m. Cały teren objęty jest OSTAB-em co stanowi o jego szczególnych walorach 
przyrodniczych i stanowi przesłankę do obniżenia wysokości zabudowy a nie jej podwyższania. 
„Wycinanie” OSTAB (w projekcie planu) w miejscu planowanej dominanty jest sprzeczne 
z interesem publicznym i zachowaniem walorów krajobrazowo-przyrodniczych otaczającego terenu.

11) Miejscowe zwiększenie współczynnika miejsc parkingowych do 1,4 w terenie 025-M/U32 z powodu 
dużej intensywności zabudowy.

Obecnie stosowany współczynnik parkingowy 1,2 dla tworzonej zabudowy nie rekompensuje 
wcześniej powstałych problemów. Brak parkingu spowodował duży deficyt miejsc parkingowych na 
osiedlu.

12) Utrzymanie maksymalnej intensywności zabudowy w terenie 026-MW24 jak

w obowiązującym planie.

Głównym celem zmian w planie obowiązującym miała być „zmiana linii rozgraniczających 
terenów drogowych w celu dostosowania ich do zrealizowanego układu drogowego w rejonie węzła 
Karczemki”. Zwiększenie intensywności zabudowy – w wyniku rozpoczęcia budowy PKM i tym 
samym koniecznością zagęszczania zabudowy jest bezzasadna, gdyż już wiele lat wcześniej wiadomo 
było, iż miasto ma zamiar budować kolej. Ponadto brak jest uzasadnienia dla zwiększania ww. 
parametru dla terenu, który z całego osiedla jest najdalej położony od powstającego przystanku PKM 
„Kiełpinek”.

13) Zwiększenie obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia w terenie 026-MW24, położonego na północ 
od przystanku autobusowego przy ul. Kartuskiej Północnej tak, by odpowiadał on przynajmniej obecnej 
wielkości obszaru zadrzewionego.

Zieleń ta – będąca ważnym zakończeniem OSTAB - pełni funkcję ochronną, obniżającą hałas od 
ulicy Kartuskiej Północnej jak również od trasy W-Z w miejscu gdzie

są „przerwane” ekrany akustyczne.

14) Utrzymanie obowiązującego szpaleru drzew w terenie 027-P/U41 po południowej stronie ulicy Kartuskiej 
Północnej.

Przeznaczenie terenów w projekcie planu między trasą W-Z a Kartuską Północną nie uległo 
zmianie w odniesieniu do planu obowiązującego. Tak więc utrzymanie szpaleru drzew - 
poprawiającego estetykę miasta - nie powinno tworzyć dodatkowych komplikacji.

15) Dodanie zalecenia utworzenia lub wyznaczenie ciągu pieszego łączącego południowo-zachodnie krańce 
terenu 038-KD80 z przystankiem komunikacji miejskiej przy ulicy Kartuskiej Północnej.
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Obecnie, mieszkańcy aby dojść do przystanku ZTM, muszą przejść przez otwarte drzwi 
ewakuacyjne w ekranie akustycznym, które prowadzą bezpośrednio na stromą kilkumetrową skarpę 
zagospodarowaną w tym miejscu kilkoma prowizorycznymi stopniami. Rozwiązanie to - 
niewystarczające - nie nadaje się do regularnego użytkowania przez pieszych jak i do właściwej 
ewakuacji. Proponowany ciąg pieszy zapewni możliwość ewakuacji jak również znacznie skróci – 
o około 250 m – drogę do przystanku ZTM.

II. Uwagi złożone pismem z dnia 29.10.2013r. przez Grupę Inwestycyjną HOSSA S.A.

16) Wykreślenie zdublowanych zapisów o wysokości zabudowy określonej w wartościach względnych 
w ust. 7 pkt 6 lit. c, które nie korelują z zapisami wysokości bezwzględnej dominanty określonej w ust 
7 pkt 5 lit. d.

Wysokość zabudowy powinna być ograniczona wysokością bezwzględną zgodną z wyłożonym 
planem oraz przedłożonym projektem zagospodarowania dla tego terenu zatwierdzonym 
pozwoleniem na budowę z dnia 28.03.2012 r.

17) Zwiększenie wysokości bezwzględnej dominanty określonej w ust. 7 pkt 5 lit.c do 153,5 m n.p.m.

Wysokość dominanty określonej w ust. 6 pkt 6 wynika bezpośrednio z rzędnej nowoprojektowanej 
ul. Przytulnej. Wartość średnia rzędnej drogi w sąsiedztwie wynosi 123,5. Przy założonej w ust. 7 pkt 
6 lit.b wysokości względnej dominanty równej 30 m wysokość nad poziom morza powinna wynosić 
153,5 m (123,5 m + 30 m =153 m).

18) Pomniejszenie w ust. 7 pkt 9 lit. a powierzchni rekreacyjnej zieleni przydomowej o mieszkania 
posiadające własne ogródki, o ile ich powierzchnia zapewnia 0,3 m2 / 1 m2 powierzchni użytkowej tych 
mieszkań.

Obecny zapis ogranicza możliwość projektowania ogródków przydomowych. Dotychczas 
zrealizowane zadania osiedla „Wiszące Ogrody” oprócz zieleni ogólnodostępnej takie ogródki 
posiadają. Obie formy zieleni kompozycyjnie przenikają się tworząc harmonijną całość.

III. Jednakowo brzmiące uwagi złożone pismami z dnia 12.11.2013r. przez pana Adriana Kajtka 
zamieszkałego w Osielsku oraz przez pana Adama Kubackiego zamieszkałego w Gdańsku.

19) Wykluczenie z terenu 024 – M23 rodzaju zabudowy mieszkaniowej intensywnej.

Teren w całości objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Gdańska widnieje 
zapis „należy wykluczyć możliwość lokalizowania w obrębie systemu źródeł silnego oddziaływania 
na środowisko (przemysł, intensywna zabudowa mieszkaniowa, wysokowydajne rolnictwo)”. 
Ponieważ ustalenia studium są wiążące dla gminy, przy sporządzaniu planu należy doprowadzić do 
zgodności ze Studium poprzez zastosowanie na terenach OSTAB zabudowy ekstensywnej.

20) Ograniczenie wysokości dominanty w obszarze 025 – M/U32 „b” do 19 m.

Dominanta nie jest zgodna z koncepcją stopniowego zmniejszania wysokości zabudowy 
w kierunku Potoku Jasień, oraz nie wkomponowuje się w sąsiednia zabudowę. W projekcie planu 
zawężono granice terenu OSTAB m. in. dla potrzeb wprowadzenia przedmiotowej dominanty, choć 
zgodnie z zapisami Studium na obszarze OSTAB należy dążyć do powiększania powierzchni 
biologicznie czynnych oraz zmniejszania intensywności zabudowy.

IV. Jednakowo brzmiące uwagi złożone pismami z dnia 6.11.2013r. przez panią Karolinę Drożyńską oraz 
pana Bartosza Lademanna oraz z dnia 8.11.2013 przez panią Natalię Pawlak i pana Mirosława 
Pawlaka zamieszkałych w Gdańsku.

21) Utrzymanie przeznaczenia terenów na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Przytulnej (obszar 
024 oraz obszar 025 część b – południowa) pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną M22. W przypadku 
łączenia funkcji mieszkaniowej i usługowej wnoszę o wskazanie, że funkcja mieszkaniowa powinna być 
realizowana poprzez zabudowę ekstensywną.

W projekcie planu w granicach obszaru 025b (M/U32) w odniesieniu do planu obowiązującego 
obejmującego teren 016-M22 (położony na wschód od ul. Przytulnej) przewidziano podwyższenie 
i zwiększenie m.in. intensywności zabudowy z 0,6 do 1,0, maksymalnej wysokości zabudowy z 12m 
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(bez dominant) do 19m (z dominantą do 30m wysokości), powierzchni zabudowy poza terenem 
OSTAB (który w projekcie planu został zmniejszony) z 20% do 40%. Minimalna powierzchnia 
biologicznie czynna poza terenem OSTAB w projekcie planu wynosi 40%. W granicach obszaru 024-
M23 (wyznaczonego w projekcie planu) intensywność zabudowy wynosi 0,6, maksymalna wysokość 
zabudowy równa jest 13m (część a) i 16m (część b). Plan powinien służyć nie tylko deweloperowi, 
ale głównie mieszkańcom. Zgodnie z zapewnieniami inwestora na omawianym terenie miała powstać 
zabudowa o niskiej intensywności, do 12m wysokości, z dużą ilością terenów zielonych – co według 
mieszkańców osiedla stanowi właśnie o jego atrakcyjności. Zwiększenie intensywności zabudowy 
w projekcie planu pozwoli deweloperowi na wybudowanie większej ilości mieszkań na posiadanych 
terenach przez co warunki zamieszkiwania zostaną pogorszone. W związku ze zmianą planu wartość 
wszystkich mieszkań we wspólnocie mieszkaniowej, w tym składającego uwagi spadnie (a nie jak 
sugeruje BRG - wzrośnie) ze względu na ograniczenie zieleni i przestrzeni między budynkami 
w najbliższej okolicy, zmianę charakteru zabudowy z ekstensywnej na intensywną, zasłonięcie 
widoku na las i morze (na wyższych kondygnacjach). W przypadku przeprowadzenia proponowanych 
zmian w planie miejscowym na wschód od ulicy Przytulnej składający uwagi rozważą wystąpienie 
z roszczeniem o odszkodowanie w związku ze znacznym obniżeniem wartości ich nieruchomości.

22) Pozostawienie niezmienionych zasad zagospodarowania terenu na wschód

od planowanego przedłużenia ulicy Przytulnej (obszar 024 oraz obszar 025 część b – południowa) a w 
szczególności o: pozostawienie intensywności zabudowy na poziomie 0,6 oraz pozostawienie maksymalnej 
wysokości zabudowy za poziomie 12 metrów, bez dominant kompozycyjnych.

23) Pozostawienie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie w granicach wynikających 
z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2313, w szczególności na terenie obszaru 
025 b (na wschód od ul. Przytulnej).

V. Jednakowo brzmiące uwagi złożone pismami z dnia 9.11.2013r. przez 172 mieszkańców osiedla 
Wiszące Ogrody w Gdańsku, Zarząd Wspólnoty Przytulnej z siedzibą w Gdańsku, przez państwa 
Daniela i Monikę Rezmer, z dnia 13.11.2013r. przez państwa Luizę i Krzysztofa Napiętek a także 
z dnia 12.11.2013 przez pana Aleksandra Plutę zamieszkałych w Gdańsku.

24) Pozostawienie niezmienionych zasad zagospodarowania terenu na wschód od planowanego przedłużenia 
ulicy Przytulnej (obszar 024 oraz obszar 025 część b – południowa) a w szczególności o: pozostawienie 
intensywności zabudowy na poziomie 0,6 oraz pozostawienie maksymalnej wysokości zabudowy za 
poziomie 12 metrów, bez dominant kompozycyjnych.

Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego nr 2313 został uchwalony w 2006 r. 
Mieszkańcy kupując nieruchomości na osiedlu Kiełpinek w latach 2006-2012 uzyskiwali na jego 
podstawie zapewnienie, że w najbliższym sąsiedztwie powstanie określona zabudowa: niska, mało 
intensywna, o określonym procencie powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z OSTAB. Te 
warunki stanowią o dużej atrakcyjności osiedla i wpływają na dobrą jakość przestrzeni publicznej, 
a przez to rzutują pozytywnie na wartość już istniejących nieruchomości. Ograniczenie powierzchni 
biologicznie czynnej i tworzenie zabudowy w stylu tzw. „blokowiska” nie podniesie atrakcyjności 
osiedla, ponieważ takie rozwiązania są stosowane w innych dzielnicach bądź osiedlach, np. Zaspa, 
Przymorze, Ujeścisko, Morena itp. Jednym z celów przystąpienia do planu jest m.in. intensyfikacja 
zabudowy z uwagi m.in. na budowę przystanku PKM.

25) Pozostawienie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie w granicach wynikających 
z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2313, w szczególności na terenie obszaru 
025 b (na wschód od ul. Przytulnej).

OSTAB został stworzony m.in. aby współtworzyć przestrzeń zurbanizowaną z utrzymaniem 
terenów aktywnie biologicznie. Zmiany w mpzp dla rejonu Kiełpinka, proponowane przez Biuro 
Rozwoju Gdańska, zaprzeczają tej idei.

26) Pozostawienie niezmienionej intensywności zabudowy i niezmienionej wysokości maksymalnej 
zabudowy dla obszaru 002, który jest dzisiaj pokryty obowiązującym planem nr 2322 (obszar 003).

27) Zaprojektowanie współczynnika miejsc parkingowych w stosunku do liczby mieszkań na poziomie 
wartości 1,4.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 92 – Poz. 1753



Obecnie na osiedlu praktykowany jest współczynnik 1,0. Należy podnieść współczynnik na terenie 
nowych inwestycji do 1,4 tak,  aby wyrównać niedobór miejsc parkingowych na całym osiedlu.

VI. Uwagi złożone pismem z dnia 7.11.2013r. przez Stowarzyszenie Wiszące Ogrody z siedzibą 
w Gdańsku.

28) Zaprojektowanie współczynnika miejsc parkingowych w stosunku do liczby mieszkań

na poziomie wartości 1,4.

Współczynnik 1.2 zastosowany w obrębie planu nie zaspokoi potrzeb mieszkańców całego osiedla, 
ponieważ na zabudowanym już terenie współczynnik ten wynosi  <1,0. Proponowany współczynnik 
1.4 wyrówna niekorzystny bilans miejsc parkingowych.

29) Pozostawienie granic OSTAB w obecnym obszarze.

Ograniczenie OSTAB nie może być dostosowaniem do obecnie istniejącego stanu zieleni. OSTAB 
powinien współtworzyć przestrzeń zurbanizowaną z utrzymaniem terenów biologicznie aktywnych. 
Usunięcie zieleni w szczególności z obszaru 025 spowodowane było wyrównaniem terenu pod 
przyszłą budowę przez dewelopera. Oczekujemy, że zieleń ta zostanie przywrócona w odpowiednim 
zakresie po wybudowaniu dalszej części osiedla.

30) Pozostawienie niezmienionych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek na 
wschód od planowanej ulicy Przytulnej (obszary 025 część b – południowa oraz 024), które są dzisiaj 
pokryte obowiązującym planem nr 2313. W szczególności wnosimy o pozostawienie ograniczenia 
wysokości zabudowy do 12 m bez możliwości projektowania dominant.

Podwyższenie intensywności i wysokości zabudowy leży głównie w interesie firm deweloperskich. 
Mieszkańcy kupując nieruchomości pod rządem planu nr 2313 z 2006 r. mieli świadomość 
sąsiedztwa określonej zabudowy: niska, mało intensywna o określonym procencie powierzchni 
biologicznie czynnej zgodnie z OSTAB. Te warunki stanowią o dużej atrakcyjności osiedla 
i wpływają na dobrą jakość przestrzeni publicznej, a przez to rzutują na wartość istniejących 
nieruchomości. Ponadto układ drogowy osiedla może nie być wydolny dla tak zintensyfikowanej 
zabudowy.

31) Pozostawienie niezmienionej intensywności zabudowy i niezmienionej wysokości maksymalnej 
zabudowy dla obszaru 002, który jest dzisiaj pokryty obowiązującym planem nr 2322 (obszar 003).

32) Pozostawienie niezmienionej dopuszczalnej wysokości zabudowy dla obszarów 027

i 028, które są dzisiaj pokryte obowiązującym planem nr 2313 (obszar 018).

Podczas budowy trasy W-Z podniesiono teren o ponad 5 m. w związku z tym podniesieni 
dopuszczalnej wysokości z 15 m do 16 m oznaczałoby nie 1 m ale 6 i więcej metrów różnicyw 
wysokości budynków produkcyjno -usługowych przed w porównaniu do stanu przewidywanego 
w obowiązującym planie.

33) Pozostawienie niezmienionych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszaru 
004, pokrytego obowiązującym planem nr 2322.

VII. Uwagi złożone pismem z dnia 13.11.2013 r. przez panią Katarzynę Styczeń-Szklarską zamieszkałą 
w Gdańsku.

34) Wykreślenie dominanty kompozycyjnej z obszaru 025, część b.

35) Pozostawienie niezmienionych warunków zabudowy obszarów 025 b i 024 tj. : przeznaczenie terenu : 
M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej – domy mieszkalne wolno stojące do 4 mieszkań oraz 
domy w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej jedno- lub dwumieszkaniowe, wielkość powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 
70%, intensywność zabudowy: 0,6, wysokość maksymalna: 12 m (bez dominant).

Kupno mieszkania na os. Kiełpinek podyktowane było świadomością sąsiedztwa mało intensywnej 
zabudowy o wysokim procencie powierzchni biologicznie czynnej. Warunki te stanowią 
o atrakcyjności osiedla, wpływają na jakość życia a także na wartość nieruchomości. Intensyfikacja 
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zabudowy wpłynie zdecydowanie na pogorszenie warunków zamieszkania. Proponowane zmiany 
korzystne są wyłącznie dla dewelopera.

36) Utrzymanie dotychczasowego zakresu OSTAB, w szczególności na obszarze 025.

Zdewastowanie i usunięcie zieleni przez dewelopera nie powinno skutkować ograniczeniem 
OSTAB. Oczekuje się przywrócenie OSTAB do granic jak w obowiązującym planie.

37) Utrzymanie obowiązującej maksymalnej wysokości zabudowy dla obszarów 027 i 028 tj. 15 m.

AD. 1 Uwaga uwzględniona

Fragment ogrodzenia przegradzający dolinę Potoku Jasień na granicy z rodzinnymi ogrodami 
działkowymi powstał z naruszeniem przepisów ustawy Prawo wodne, które gwarantują swobodny 
dostęp do cieków. Przegroda ta daje możliwość swobodnej wędrówki drobnej zwierzyny od Jeziora 
Jasień w kierunku lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ale może być przeszkodą 
w przemieszczaniu się większych zwierząt. Jednak ruchów większych zwierząt w czasie prac 
terenowych i zbierania informacji oraz materiałów do prognozy nie zaobserwowano (brak tropów 
wzdłuż potoku w rejonie ogrodzenia ogrodów działkowych oraz poniżej na przejściu dla zwierząt pod 
ulicą Kartuską i trasą W-Z). Przegrodę wskazano na zamieszczonych w prognozie zdjęciach, ale 
pominięto w opisie, gdyż nie jest to skutek realizacji ustaleń analizowanego projektu planu. Niemniej 
w aneksie do prognozy środowiskowej problem ten został opisany.

AD. 2 Uwaga nieuwzględniona

Jednym z głównych celów przystąpienia do sporządzenia mpzp była potrzeba weryfikacji 
przeznaczenia i parametrów urbanistycznych terenu w dostosowaniu do obecnych i nowych warunków 
oraz obowiązujących przepisów. Projekt planu miejscowego zakłada weryfikację powierzchni 
biologicznie czynnej w stosunku do planu obowiązującego.

Określony w ustaleniach projektu planu udział terenów biologicznie czynnych jest zgodny 
z wytycznymi „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gdańska” zawartymi w pkt 13 dotyczącymi zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony 
przyrody. Zmniejszenie w projekcie planu, na niektórych terenach, minimalnego udziału powierzchni 
biologicznie czynnych, było możliwe między innymi ze względu na jego sąsiedztwo z rozległymi 
terenami leśnymi włączonymi do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a przeprowadzone analizy 
w czasie sporządzania projektu planu wskazały na możliwość zmniejszenia udziału powierzchni 
biologicznie czynnej na poszczególnych, wydzielonych terenach niewłączonych do Ogólnomiejskiego 
Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie.

Jednym z celów planu jest intensyfikacja zabudowy wzdłuż fragmentu ulicy Przytulnej. Zmiany 
udziału powierzchni biologicznie czynnej wzdłuż ulicy Przytulnej dotyczą jedynie wschodniej jej 
strony i polegają częściowo na jej zwiększeniu z 30% na 40% (teren 025-M/U32 – obszar „a”), 
a częściowo na zmniejszeniu z 70% na 40% (teren 025-M/U32 - obszar „b”). Obniżenie powierzchni 
biologicznie czynnej w obszarze „b” nie dotyczy fragmentów tego obszaru objętych OSTAB-em. 
Generalnie udział powierzchni biologicznie czynnej na całym terenie 025-M/U32 pozostanie na 
podobnym poziomie jak w planie obowiązującym.

Zmianie uległy minimalne powierzchnie biologicznie czynne dla funkcji usługowej zlokalizowanej 
w granicach OSTAB. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gdańska” zakłada się, że „chodzi nie tylko o zachowanie struktur przyrodniczych 
w dotychczasowym stanie, ale także o możliwość przekształcenia wskazanych terenów zgodnie 
z przesłankami zrównoważonego rozwoju oraz o prawidłowe kreowanie nowych przestrzeni 
w rejonach jeszcze niezagospodarowanych”. W celu zachęcenia przyszłych inwestorów do realizacji, 
oprócz tylko i wyłącznie zabudowy mieszkaniowej, także zabudowy usługowej, minimalny procent 
powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej zmniejszono tu w odniesieniu do 
obowiązującego planu 2313 z 70% do 50%. Jest to zgodne z założeniami Studium, w którym dla 
zabudowy usługowej w granicach OSTAB przewiduje się minimalną powierzchnię biologicznie 
czynną na poziomie 50%.
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Kolejną nową okolicznością stało się wyłączenie terenu 031-U33 z korytarza ekologicznego wzdłuż 
Potoku Jasień. Z racji faktu, iż teren ten znajduje się pomiędzy trzema ruchliwymi drogami na 
przedłużeniu intensywnej zabudowy usługowej wzdłuż ulicy Kartuskiej Południowej, umożliwiono 
tam intensywniejsze zainwestowanie obniżając powierzchnię biologicznie czynną do 30%.

Zasadne było również zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w terenie 004-U33 
przeznaczonym pod usługi oświaty. Umożliwi to realizację boisk sportowych o sztucznej nawierzchni 
(obecnie takie boiska stały się standardem wyposażenia szkół). W projekcie planu dopuszczono zatem 
możliwość obniżenia powierzchni biologicznie czynnej do 20% (z 30% w planie obowiązującym).

Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej wzdłuż wydzielonego Potoku Jasień (z 80% na 
70%) wiąże się z umożliwieniem realizacji utwardzonej drogi eksploatacyjnej – ciągu pieszo - 
rowerowego wzdłuż potoku.

Na pozostałych obszarach objętych granicami planu powierzchnia biologicznie czynna pozostaje 
bez zmian i w tym zakresie uwaga jest bezprzedmiotowa.

AD. 3, 24, 26, 30, 37 Uwagi nieuwzględnione

Wskazane na rysunku projektu planu obszary włączone do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów 
Aktywnych Biologicznie (OSTAB) są wynikiem przeprowadzonych szczegółowych analiz, w czasie 
których brano pod uwagę przede wszystkim obecne wartości przyrodnicze tych obszarów oraz 
możliwość ich zachowania lub odtworzenia w celu kształtowania struktury planowanego 
zagospodarowania terenów włączonych w granice analizowanego projektu planu. Wyznaczone 
obszary OSTAB poza generalną zgodnością ich przebiegu i zasięgu wskazanymi w Studium, powinny 
gwarantować zachowanie ciągłości systemu przyrodniczego tej części miasta.

Studium jest dokumentem strategicznym kształtującym politykę przestrzenną miasta o dużym 
stopniu ogólności. Na etapie planu miejscowego zapisy Studium wymagają często pewnych uściśleń 
w tym między innymi przebiegu granicy OSTAB.

OSTAB w terenach 026-MW24 i 025-M/U32 obejmuje jego skrajne fragmenty. Uściślenie 
przebiegu peryferyjnych granic OSTAB-u nie wpłynie zatem w żaden sposób na funkcjonowanie 
i ciągłość całości struktury, co jest podstawowym założeniem polityki dotyczącej tego systemu 
określonej w SUiKZP miasta Gdańska. W terenie 026-MW24 doprecyzowano granice OSTAB-u 
zdejmując jego zasięg z już zrealizowanych budynków i obejmując cenne przyrodniczo istniejące 
płaty zieleni. W terenie tym zwiększono powierzchnię OSTAB-u poprawiając jednocześnie jego 
miąższość.

W terenie 025-M/U32 uściślono granice OSTAB-u pozostawiając poza jego zasięgiem część 
terenów pozbawionych walorów przyrodniczych, jednocześnie położonych wzdłuż ulicy Przytulnej, 
która po realizacji przystanku PKM stanie się ważną arterią komunikacyjną osiedla i ulicą 
o charakterze miejskim. W granicach OSTAB-u znalazły się zarówno zachowane obszary cenne 
przyrodniczo jak i przekształcone w wyniku niwelacji terenu pod przyszłą zabudowę. Zakłada się, że 
czasowe usunięcie zieleni, spowodowane realizacją inwestycji, nie wyłącza możliwości jej 
odtworzenia w formie zieleni urządzonej bądź innej zieleni rekreacyjnej.

Granice OSTAB-u zostały również doprecyzowane w północnej części terenu objętego granicami 
planu, na terenach, na których przewiduje się realizację szkoły. Zmiana granic działki szkolnej 
w projekcie planu pociągnęła za sobą konieczność dostosowania OSTAB-u do granicy terenu 
przeznaczonego pod szkołę. Ponieważ ogólna powierzchnia działki przeznaczonej pod oświatę uległa 
zmniejszeniu, OSTAB w tym rejonie powiększył się nieznacznie względem planu obowiązującego.

AD. 4 Uwaga uwzględniona

Obecnie tereny od 21 do 25 „b” w większości pokryte są roślinnością ruderalną, reprezentowaną 
przez murawy traw i chwastów polnych z pojedynczymi zadrzewieniami brzozowo – sosnowymi, 
którym towarzyszy miejscami klon i topola osika.  Zieleń ta jest pozostałością po dawnym poligonie 
wojskowym i składa się głównie z samosiewów, szczególnie intensyfikujących się w rejonie małego 
zbiornika wodnego w terenie 023–U34. Projekt planu w szerokim aspekcie przewiduje ochronę 
istniejącego zadrzewienia i wskazuje sposoby jego uzupełnienia. W miejscach o szczególnym 
zagęszczeniu zieleni wysokiej, na skarpach wyznaczono płaty terenów proponowanych pod zieleń do 
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utrzymania i wprowadzenia (części terenów 022-M22, 023-U34, 024–M23). Ponadto ustalono 
obowiązek zachowania udziału powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej 
położonej w obrębie OSTAB i dla zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą – co najmniej 70%, 
a poza OSTAB i dla zabudowy usługowej – co najmniej 40%. W planie ustalono 7 egzemplarzy drzew 
do zachowania (głównie sosny i brzozy) i nakazano na parkingach terenowych wprowadzenie 
zadrzewień w proporcji 1 drzewo na 5 miejsc postojowych. Dodatkowo, ze względów estetycznych 
wzdłuż ulicy tzw. Kartuskiej Północnej nakazano również zachowanie, uzupełnienie lub 
wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż ekranów akustycznych od ich wewnętrznej strony (tereny 024-
M23, 025–M/U32).

Ponadto przepisy odrębne (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody) przewidują 
pobieranie opłat za każde wycięte drzewo, co jest istotnym czynnikiem chroniącym wartościowe 
gatunki.

Niemniej jednak ponowna wizja na terenach 020-M/U31, 021-M/U31, 022-M22, 023-U34 
(przeprowadzona wspólnie ze składającym uwagę), wykazała możliwość objęcia dodatkową ochroną 
grupy brzóz w terenie 021-M/U31, dorodnego okazu grabu oraz trzy sosny zwyczajne w terenie 022-
M22, a także powiększenie i skorygowanie granic obszarów zieleni do utrzymania i wprowadzenia 
w terenach 023-U34 oraz 020-M/U31. Wprowadzenie tych korekt niewątpliwie przyczyniło się do 
zwiększenia ochrony istniejącego krajobrazu na przedmiotowych terenach, przy równoczesnym 
ograniczeniu dla zabudowy.

AD. 5, 20 Uwagi bezprzedmiotowe

Intensywność dla zabudowy wielorodzinnej przyjęta w projekcie planu na terenach objętych 
OSTAB-em wynosi w projekcie planu 1,0 (dla terenu 025-M/U32) oraz 0,8 (dla terenu 024-M23). 
Według przyjętych standardów urbanistycznych, intensywność na poziomie 1,0, w przypadku 
zabudowy wielorodzinnej, jest intensywnością niską. Zakłada się, że średnia intensywność dla 
zabudowy wielorodzinnej kształtuje się na poziomie od 1,0 do 1,8 i dopiero powyżej wskaźnika 1,8 
mamy do czynienia z intensywnością wysoką. W planie ustalono niskie intensywności dla zabudowy 
wielorodzinnej w granicach OSTAB-u, więc nie może być mowy o niezgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

AD. 6 Uwaga uwzględniona

Szpaler drzew nie daje skutecznego ograniczenia emisji hałasu do środowiska od strony linii 
kolejowej PKM. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że dopiero 30 m pas zwartej zieleni staje się 
ekranem ograniczającym emisje hałasu do środowiska od źródeł drogowych i kolejowych. Mając na 
uwadze prognozowane uciążliwości funkcjonowania kolei w północnej części obszaru objętego 
projektem planu bezpośrednio na południe od nasypu kolei PKM wprowadzono zieleń do utrzymania 
i wprowadzenia, która pozwoli na ograniczenie wspomnianych uciążliwości funkcjonowania kolei 
PKM i jednocześnie możliwe będą proponowane nasadzenia szpalerowe drzew przez właściciela tych 
terenów w przypadku, kiedy uzna on to za potrzebne.

Niemniej jednak, w celu uściślenia pożądanych form wprowadzanej roślinności ze względów 
estetycznych, w projekcie planu wprowadzono zalecenie realizacji szpaleru drzew wzdłuż terenów 
kolejowych.

AD. 7 Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu odnosi się do 2 placów w terenie 025-M/U32. W obszarze „a”,

w rejonie dominanty kompozycyjnej, ustalono utworzenie placu o minimalnej powierzchni 600 m2, 
wolnego od ruchu samochodowego, z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Drugi plac o takich samych, 
optymalnych z punktu widzenia komfortu użytkownika parametrach, zalecono w obszarze „b”. O ile 
w pierwszym przypadku plac ma pełnić kluczową rolę w kreowaniu atrakcyjnej przestrzeni głównego 
osiedlowego ośrodka usługowego, centrum osiedla, w drugim przypadku, ma on sens głównie ze 
względu na zachowanie przedpola dla wyznaczonej w planie dominanty kompozycyjnej przy wjeździe 
na osiedle. Ponadto, na zagospodarowanie terenu, na którym w projekcie planu przewiduje się ośrodek 
usługowy z placem, właścicielowi działki nr 1389 w terenie 025–M/U32 w obszarze „a” zostało już 
wydane pozwolenie. Dwukrotne powiększenie placu w rejonie zbiegu ulic Przytulnej i Tanecznej 
byłoby sprzeczne z wydaną decyzją. Ustalenie w miejsce zalecenia utworzenia drugiego placu, jest 
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zapisem zbyt restrykcyjnym. W miejscu tym, jest zalecana realizacja placu, gdyż stanowi on 
domknięcie wjazdu na osiedle ulicą Przytulną oraz przedpole dla dominanty kompozycyjnej. Jednak 
podkreślenie domknięcia wjazdu może być realizowane na wiele innych sposobów, a przesłanki 
ustalenia placu dodatkowo zostały osłabione przez obniżenie dominanty kompozycyjnej do sześciu 
kondygnacji w wyniku uwzględnienia uwag.

Przytoczona przez składającego uwagę argumentacja odnośnie miejscowego zwiększenia 
intensywności zabudowy w przypadku braku placu jest bezzasadna z racji faktu, iż jest ona limitowana 
na poziomie 1,0 w całym obszarze „b” terenu 025-M/U32.

Ponadto poza względami kompozycyjnymi nie ma silnego uzasadnienia funkcjonalnego dla 
ustalenia placu pieszego nieco oddalonego od koncentracji usług.

AD. 8 Uwaga nieuwzględniona

Zapisy projektu planu określają sposób zagospodarowania terenów włączonych do 
Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, między innymi w celu zachowania 
ciągłości korytarza ekologicznego wzdłuż Potoku Jasień dla zachowania jego wartości 
przyrodniczych, estetycznych i krajobrazowych. Poza wspomnianymi zapisami projektu planu 
obowiązuje szereg innych przepisów prawa, które regulują, między innymi możliwość swobodnego 
dostępu do wód powierzchniowych. Fragment ogrodzenia przegradzający dolinę Potoku Jasień na 
granicy z rodzinnymi ogrodami działkowymi powstał z naruszeniem przepisów ustawy Prawo wodne, 
które gwarantuje swobodny dostęp do cieków.

Projekt planu zapewnia ciągłość korytarza ekologicznego m.in. przez ustalenie ciągu pieszo 
rowerowego wzdłuż całego Potoku Jasień. Realizacja tego ustalenia powoduje konieczność 
zachowania ogólnego dostępu do ciągu wzdłuż potoku, bez możliwości jego przegradzania.

Reasumując, zapisy planu realizują postulat a składający uwagę nie sprecyzował swojej propozycji 
zapisu, który mógłby dodatkowo, skuteczniej chronić potok przed grodzeniem.

AD. 9 Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu ustala ciąg pieszo – rowerowy na całej długości Potoku Jasień w granicach obszaru 
opracowania, poczynając od istniejącej ścieżki rowerowej w terenie ulicy Kartuskiej 036-KD81 dalej 
biegnącej tunelem pod Aleją Armii Krajowej. Kolejne odcinki ciągu pieszo – rowerowego, wytyczone 
zostały w projekcie planu po drogach eksploatacyjnych Potoku Jasień, w terenach 016–D, 009–D, 
006–D, kończąc na terenie kolejowym 043–KK91. Pewien problem powstaje w północnym 
fragmencie terenu 006–D, w momencie przerwania ciągu przez ponad trzymetrowy nasyp kolektora 
Morena. Projekt planu scala ten ciąg przy pomocy ustalenia dwóch ciągów pieszo – rowerowych 
w terenach 005–Z64 i 007–Z64 pokonujących różnicę wysokości w sposób umożliwiający wjazd 
rowerem na nasyp. Ze względu na przebieg magistrali ks1600x2400, usytuowanej 1,35 m powyżej 
poziomu drogi eksploatacyjnej (97.24 m n.p.m.), zajmującej cały nasyp do poziomu 101.09 m n.p.m., 
nie jest możliwe bezpośrednie pokonanie nasypu i scalenie ciągu pieszo-rowerowego po obu stronach 
magistrali w inny sposób (np. tunelem).

AD. 10 Uwaga częściowo uwzględniona

Wyznaczony w terenie 002–M/U31 ciąg pieszo – jezdny o ustalonym wlocie i zalecanym 
przebiegu, ma na celu zapewnienie dostępu drogowego dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej 
planowanej na tym terenie. Dlatego niezasadna jest zmiana kategorii tego ciągu na ciąg pieszo – 
rowerowy. Jednak zawarty w uzasadnieniu do uwagi postulat ograniczenia dostępu dla samochodów 
do terenów ZPK „Dolina Strzyży” jest możliwy do spełnienia. Za zasadny uznano argument 
składającego uwagę o potrzebie ochrony terenów Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Dolina 
Strzyży” przed dewastacją. Teren zbiornika retencyjnego może być obsługiwany w inny sposób. 
W związku z powyższym w terenie 003–M/U31 a także w terenie 043-KK91 zmieniono ciąg pieszo-
jezdny prowadzący poza północną granicę planu na ciąg pieszo - rowerowy

AD. 11, 18, 21, 35 Uwagi 11, 21 i 25 uwzględnione, uwaga 18 nieuwzględniona

Projekt planu zakłada ustalenie dwóch dominant kompozycyjnych w terenie 025-M/U32. Pierwsza, 
w obszarze „a” w okolicach ośrodka usługowego u zbiegu ulic Przytulnej i Tanecznej o wysokości 
25 m natomiast druga o wysokości 30 m, wyznaczona została w obszarze „b” na osi symetrii 
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skrzyżowania Alei Armii Krajowej i ulicy Przytulnej. O ile plan obowiązujący z 2006 roku zakłada 
wprowadzenie dominanty 30 m w miejscu pierwszej lokalizacji a projekt planu zakłada jej obniżenie 
do 25 m, to druga dominanta jest całkowicie nowym bytem, mającym na celu podkreślenie wjazdu na 
osiedle. Dodatkowo wysokością miała ona korespondować z zabudową po przeciwnej stronie ulicy 
Przytulnej tworząc jej przedłużenie a także korespondować z dominantą ustaloną symetrycznie po 
drugiej stronie Alei Armii Krajowej.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” w pkt 
12 określającym między innymi zasady kształtowania wysokości zabudowy, wskazuje dwie metody 
wzbogacenia ekspozycji czynnej i biernej wartościowego krajobrazu: w akcentowaniu zakończeń osi 
widokowych wyróżniających się zabudową (niekoniecznie bardzo wysoką) oraz na udostępnianiu 
ciekawych punktów widokowych przez lokalizację wysokiej zabudowy w wybranych miejscach. 
W projekcie planu wykorzystano drugą zasadę.

Po szczegółowej analizie dominant kompozycyjnych w terenie 025-M/U32, a także uwzględniając 
liczne wnioski mieszkańców osiedla Wiszące Ogrody, zdecydowano o obniżeniu dominanty 
kompozycyjnej w obszarze „b” do wysokości pozostałej zabudowy w tym obszarze tj. do wysokości 
143 m n.p.m. Tym samym ustalono zaakcentowanie wjazdu jedynie wyróżniającą się zabudową. 
W wyniku uwzględnienia uwagi 17 przywrócono ustaloną w planie obowiązującym 9-cio 
kondygnacyjną dominantę kompozycyjną w obszarze „a”. Wobec powyższego podwyższona 
dominanta w obszarze „a” zyskała na znaczeniu zaś dominanta

w obszarze „b” straciła swoją rangę przestrzenną i stała się niepotrzebną konkurencją dla pierwszej 
dominanty. Rezygnacja z lokalizacji wyższej dominanty w obszarze „b” pozwoli na uspokojenie 
rytmu i uporządkowanie zabudowy po wschodniej stronie ulicy Przytulnej, z jedną - wyraźną 
dominantą w rejonie ośrodka usługowego. Ciąg zabudowy o wysokości do 30 m zostanie domknięty 
po zachodniej stronie ulicy Przytulnej (poza dominantą w obszarze „a”) co koresponduje z przyjętą 
w projekcie planu ideą obniżania parametrów zabudowy w kierunku wschodnim.

W związku z obniżeniem rzędnej wysokości dominanty kompozycyjnej w obszarze „b”
do 143 m n.p.m. wnioskowane w uwadze 18 zwiększenie wysokości tej dominanty
do 153,5 m n.p.m. nie ma uzasadnienia.

AD. 12, 28, 29 Uwagi nieuwzględnione

Na potrzeby „Studium parkingowego wybranych obszarów mieszkaniowych dzielnicy Gdańsk 
Południe” opracowywanego w 2012 roku przez Biuro Rozwoju Gdańska w celu m.in. weryfikacji 
przyjmowanego wskaźnika parkingowego dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w dzielnicy 
Południe, przeprowadzono dokładną inwentaryzację miejsc postojowych między innymi na osiedlu 
Wiszące Ogrody. Zdiagnozowano wówczas deficyt 104 miejsc postojowych, w tym 46 wzdłuż ulicy 
Przytulnej, które w związku z planowanym przywróceniem dwukierunkowości tej ulicy będą musiały 
być zlikwidowane. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż pierwsze etapy budowy osiedla Wiszące 
Ogrody zostały zrealizowane bez ustalonego współczynnika parkingowego na poziomie 1,2. To samo 
opracowanie potwierdziło równocześnie, iż na żadnym z 9 badanych osiedli Gdańska Południe, 
zrealizowanych wg współczynnika parkingowego 1,2, określonego w „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej położonej w strefie „c” nieograniczonego parkowania, nie stwierdzono deficytów miejsc 
postojowych.

Nie powinno się obciążać nowego właściciela daninami na rzecz niezrealizowanych miejsc 
parkingowych ze względów ekonomicznych, a ponadto mało prawdopodobne jest by mieszkańcy osiedli 
już zrealizowanych parkowali na oddalonych terenach osiedli planowanych.

Zasadne jest zatem podtrzymanie wskazanego współczynnika 1,2 dla nowoprojektowanej zabudowy 
na osiedlu Wiszące Ogrody.

Jednym z celów przystąpienia do planu było rozwiązanie problemu deficytu miejsc postojowych. 
Projekt planu realizuje to poprzez wprowadzenie nakazu lokalizacji określonej powierzchni usług (u 
zbiegu ulic Przytulnej i Tanecznej), których miejsca postojowe mogą być wykorzystywane zamiennie, tj. 
w ciągu dnia przez klientów a wieczorem i w nocy przez mieszkańców oraz przez zalecenie realizacji 
minimum 68 miejsc postojowych w pasach drogowych ulic: Przytulnej i tzw. Nowej Jasieńskiej. W celu 
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zapewnienia realizacji tych miejsc wprowadzono w miejsce zalecenia zapisu stanowiącego. Wskazane 
ulice zaplanowano z odpowiednio szerokimi liniami rozgraniczającymi aby zmieścić miejsca parkingowe 
przykrawężnikowe. Realizacja tych zapisów spowoduje zmniejszenie deficytu o około 96 miejsc 
postojowych.

AD. 13 Uwaga bezprzedmiotowa

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rejon Kiełpinka

i Trasy W-Z w mieście Gdańsku z 2006 roku, na terenie 015-M23 (obecnie 026-MW24), zakłada 
maksymalną intensywność zabudowy na poziomie 1,0. W 2010 roku definicja intensywności zabudowy 
uległa zmianie. Aktualnie ustawowa definicja intensywności zabudowy odnosi się do wszystkich 
kondygnacji budynku, w tym podziemnych i liczona jest, jako wskaźnik powierzchni całkowitej 
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej (art.15 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W praktyce, przyjęty w projekcie planu 
podwyższony współczynnik intensywności zabudowy 1,2 dla terenu 026-MW24, odpowiada zatem 
parametrom zabudowy, określonym w planie obowiązującym z 2006 roku.

AD. 14 Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu wprowadza w południowym fragmencie terenu 026–MW24 nową formę ochrony części 
istniejącego zadrzewienia w postaci płatu zieleni do utrzymania i wprowadzenia. Dotychczasowy 
obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rejon Kiełpinka i Trasy W-Z 
w mieście Gdańsku z 2006 roku, na podstawie którego zaprojektowano i częściowo wybudowano 
kolejny etap osiedla Wiszące Ogrody,

a także wydano decyzję na zagospodarowanie, nie przewiduje ochrony istniejącego drzewostanu 
w tym miejscu. Powiększenie obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia tak, by odpowiadał on 
przynajmniej obecnej wielkości obszaru zadrzewionego nie jest możliwe, gdyż jest sprzeczne 
z wydanym pozwoleniem na budowę. Niemniej jednak projekt planu przewiduje zabezpieczenie cennych 
okazów drzew poprzez korektę granic obszaru OSTAB w sposób obejmujący całą strefę zadrzewioną 
ustalając tam 70% powierzchni biologicznie czynnej a także poprzez ustalenie szpaleru drzew wzdłuż 
ekranów akustycznych od ulicy tzw. Kartuskiej Północnej. Istniejące zadrzewienie mogłoby wówczas 
jedynie we fragmentach być uzupełnione nowymi nasadzeniami tworząc spójny ciąg, atrakcyjny 
wizualnie oraz obniżający hałas od ulicy.

AD. 15 Uwaga uwzględniona

Szczegółowa analiza uwagi oraz prognoza skutków jej uwzględnienia doprowadziły do konkluzji, że 
utrzymanie szpalerów drzew wzdłuż ulicy tzw. Kartuskiej Północnej (jak w planie obowiązującym) 
nie powinno kolidować z przeznaczeniem terenu 027-P/U41, natomiast znacznie poprawi estetykę ulicy.

AD. 16 Uwaga uwzględniona

Ulica tzw. Kartuska Północna 037–KD81, przy której znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, 
została zrealizowana w 2010 roku decyzją ZRiD, około 5 m powyżej zakładanego poziomu 
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rejon Kiełpinka i Trasy W-Z 
w mieście Gdańsku z 2006 roku. Uniemożliwiło to zrealizowanie skrzyżowania z ulicą Serdeczną, której 
chodnik w pierwotnym założeniu miał stanowić najprostsze dojście do ulicy tzw. Kartuskiej Północnej. 
Dodatkowo na całej długości umieszczono ekrany akustyczne z drzwiami ewakuacyjnymi 
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku. Mieszkańcy chcąc zaoszczędzić drogi, wykorzystują to 
nieformalne przejście poprzedzone skarpą, jako najkrótszą drogę do przystanku.

Szczegółowa analiza problemu i sposobu jego rozwiązania za pomocą planu miejscowego, skłoniła do 
dokonania wpisu o połączenie ulicy Serdecznej z tzw. Kartuską Północną, co znacznie skróci drogę 
mieszkańców do przystanku i stanie się zachętą do  wykonania schodów terenowych i przejścia 
w ekranie akustycznym na przedłużeniu ulicy Sympatycznej.

AD. 17 Uwaga uwzględniona

Intencją ustalenia wysokości zabudowy w planach miejscowych jest przede wszystkim kształtowanie 
krajobrazu, w tym kompozycji zespołów zabudowy. Obecnie w planach miejscowych stosuje się 
ustalenie wysokości zabudowy w metrach n.p.m. Określenie wysokości budynku w rozumieniu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 99 – Poz. 1753



warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi dodatkowe 
narzędzie pomocnicze redukujące m. in. zagrożenia z ustaleniami wysokości n.p.m. na terenach o dużych 
spadkach, jako „inny gabaryt zabudowy”. Do ustalenia „innych gabarytów zabudowy” upoważnia 
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenie tego 
gabarytu ma również na celu zapobieżenie ewentualnemu, sztucznemu podwyższaniu bryły budynku 
poprzez makroniwelację terenu. Jednak podobną rolę może również pełnić ustalenie maksymalnej liczby 
kondygnacji naziemnych. Przyjęta w projekcie planu (w terenie 025-M/U32) maksymalna wysokość 
budynków 19 m odpowiada, w intencji planu, możliwości realizacji sześciokondygnacyjnych obiektów, 
które są przewidziane w projekcie zagospodarowania terenu zatwierdzonym pozwoleniem na budowę. 
Wobec tego zmiana gabarytów zabudowy z „wysokość budynku – maksymalnie 19 m” na „maksymalna 
liczba kondygnacji naziemnych 6” nie wpłynęła w żaden sposób na charakter zabudowy i mogła zostać 
wprowadzona do projektu planu.

Odnośnie dominanty kompozycyjnej w obszarze „a”, projekt planu zakładał jej obniżenie względem 
dominanty ustalonej w obowiązującym planie miejscowym (z 30m na 25m). Pozwoliłoby to na realizację 
maksymalnie ośmiokondygnacyjnej dominanty. Tymczasem wnioskowane pozostawienie wyłącznie 
zapisu o maksymalnej wysokości zabudowy dla dominanty kompozycyjnej w obszarze „a” (149 m 
n.p.m.) bez ustalania dodatkowego gabarytu w postaci ograniczenia wysokości budynku do 25 m 
pozwoliłoby na realizację budynku o dziewięciu kondygnacjach. Realizację takiego budynku zakładał 
zatwierdzony w marcu 2012 roku projekt zagospodarowania terenu. Propozycja zmiany niezgodnej 
z zagospodarowaniem terenu zatwierdzonym pozwoleniem na budowę została przedstawiona 
składającemu uwagę na etapie koncepcji planu i nie spotkała się wówczas z jego sprzeciwem. 
W składanej uwadze Grupa Inwestycyjna Hossa SA wnioskuje jednak o pozostawienie wysokości 
zgodnie z założeniami projektu zagospodarowania terenu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę.  
Sprzeciw właściciela wobec zmiany nabytych wcześniej praw został w projekcie planu uwzględniony 
poprzez dopuszczenie maksymalnie dziewięciu kondygnacji naziemnych dla dominanty bez określania 
wysokości budynku. Zmiana ta wzmocni rolę przestrzenną dominanty w obszarze „a”. Choć usytuowanie 
tej dominanty nie ma silnych przesłanek kompozycyjnych, to uzasadnia się ona względami 
funkcjonalnymi. Miejsce jej lokalizacji będzie miało szczególne znaczenie w skali całego osiedla, gdyż 
u zbiegu ulic Przytulnej i Tanecznej przewiduje się powstanie ośrodka usługowego z placem pieszym. 
Silniejsze zaznaczenie tego miejsca podkreśli wagę przestrzeni publicznej, która jest w tym miejscu 
ustalona, a sama dominanta może się stać istotnym elementem kształtującym tożsamość całego osiedla.

AD. 19 Uwaga uwzględniona

Przy projektowaniu zabudowy wielorodzinnej standardowo ustala się wskaźnik rekreacyjnej 
zieleni przydomowej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3 m2 /1 m2 powierzchni użytkowej 
mieszkań. Zapis ten ma na celu zapewnienie odpowiednich standardów życia przyszłych mieszkańców. 
Ustalenie to nie jest stosowane w zabudowie jednorodzinnej, wyposażonej w ogrody przydomowe. 
W przypadku realizacji zabudowy wielorodzinnej, w której mieszkania na parterach posiadają własne 
ogródki przydomowe zasadnym wydaje się więc wyłączenie powierzchni tych mieszkań z podstawy 
wyliczania wskaźnika rekreacyjnej zieleni przydomowej. Podstawą obliczania tego wskaźnika powinna 
być powierzchnia mieszkań nieposiadających dostępu do własnej zieleni rekreacyjnej. Dodatkowym 
atutem takiego rozwiązania jest fakt, że ogródki przydomowe realizują z reguły wyższy wskaźnik zieleni 
przydomowej przypadający na przynależne do nich mieszkania niż 0,3. W rezultacie ogólna 
powierzchnia terenów zielonych przy realizacji inwestycji z ogródkami przydomowymi powinna 
wzrosnąć.

AD. 22, 23, 25, 27, 31, 32, 36 Uwagi nieuwzględnione

Uwarunkowania urbanistyczne dla Kiełpinka zmieniły się diametralnie z chwilą zapadnięcia w 2010 r. 
decyzji o budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wraz z przystankiem Kiełpinek. Obecnie 
obowiązujące plany miejscowe m. in. Rejon Kiełpinka

i Trasy W-Z w mieście Gdańsku (2313) oraz Kiełpinek Wschód rejon Stawu Wróbla i Potoku Jasień 
(2322), uchwalone w latach 2006 i 2007, nie uwzględniają powstania tego istotnego środka komunikacji 
zbiorowej oraz ważnego bodźca przekształceń przestrzennych
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i wymagają weryfikacji. W 2012 roku Biuro Rozwoju Gdańska sporządziło Studium programowo - 
przestrzenne Kiełpinka. Jednym z wniosków tego studium jest potrzeba intensyfikacji zabudowy wzdłuż 
ulicy Przytulnej i w zasięgu dojścia pieszego do przystanku PKM (do 800 m).

Ulica Przytulna nabierze szczególnego znaczenia, gdyż przez nią będzie się odbywał najprostszy 
dojazd do przystanku PKM dla większości obsługiwanych przez niego mieszkańców. Wskazane jest 
więc zintensyfikowanie zainwestowania w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Przytulnej.

Celem projektu planu jest uzyskanie miejskiego charakteru ulicy Przytulnej przez wprowadzenie 
zabudowy wielorodzinnej o takich samych parametrach po obu jej stronach. W związku z tym w pasie 
zabudowy po wschodniej stronie fragmentu ulicy Przytulnej umożliwiono realizację 
sześciokondygnacyjnej zabudowy wielorodzinnej o podobnych parametrach jak dla już istniejącej bądź 
dopuszczonej w obowiązujących planach zabudowy wzdłuż pozostałych fragmentów ulicy.

Jednocześnie (zgodnie z wnioskami wynikającymi ze Studium programowo-przestrzennego 
Kiełpinka) przewidziano w projekcie planu stopniowe zmniejszenie parametrów urbanistycznych 
w kierunku Potoku Jasień. W drugiej linii zabudowy wzdłuż fragmentu ulicy Przytulnej (teren 024-M23) 
zastosowano parametry pośrednie pomiędzy intensywniejszą zabudową wielorodzinną położoną po 
zachodniej stronie, bezpośrednio przy ulicy a jednorodzinną zabudową, o parametrach jak w planie 
obowiązującym, położoną po wschodniej stronie, bliżej Potoku Jasień. Takie rozwiązanie pozwoli na 
płynne przejście od wielorodzinnej zabudowy o wyższych parametrach do zabudowy jednorodzinnej 
o niższych parametrach.

Również w terenie 002-M/U31, leżącym przy ulicy Tanecznej, w odległości ok.

600 m od planowanego przystanku PKM zasadne było zwiększenie parametrów. Polityka miejska 
przyjęta w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 
zakłada podwyższanie w planach miejscowych parametrów zabudowy mieszkaniowej dla terenów 
w zasięgu przystanków szynowej komunikacji zbiorowej. Zwiększenie intensywności i maksymalnej 
wysokości zabudowy w terenie 002-M/U31 pozwoli na zwiększenie liczby mieszkańców w pieszym 
zasięgu przystanku Kiełpinek i lepsze wykorzystanie potencjału przewozowego PKM. Jednocześnie 
również tutaj zastosowano stopniowe zmniejszanie parametrów w kierunku niezabudowanych terenów 
z zielenią do utrzymania i wprowadzenia wzdłuż trasy PKM.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, 
powstanie przystanku PKM w sąsiedztwie predestynuje do wprowadzenia daleko dalej idących zmian 
w strukturze przestrzennej niż zaproponowane w projekcie planu. W północnej części dzielnicy Południe 
w Studium przewiduje się intensywności zabudowy do 1,2 i wysokości zabudowy rzędu 20 m. Nie 
dotyczy to jednak terenów w zasięgu obsługi przystanków szynowej komunikacji zbiorowej „… gdzie 
dopuszcza się generalnie wyższe parametry zabudowy mieszkaniowej, ustalane w planach miejscowych 
indywidualnie zależnie od lokalnych uwarunkowań, a także dominant przestrzennych w uzasadnionych 
przypadkach”. Ze względu na już istniejący charakter zabudowy w tym rejonie, a także na sąsiedztwo 
Potoku Jasień, proponuje się wyważone zmiany w zagospodarowaniu – zwiększenie wysokości 
zabudowy do 19 m i 16 m (poza dominantą) oraz zwiększenie intensywności do 1,0 i 0,8. Zwiększenie 
parametrów zabudowy dla terenów 002-M/U31, 024-M23 (obszar „b”) oraz 025-M/U32 dotyczy 
niewielkich obszarów wschodniej części Kiełpinka - fragmentów terenów położonych wzdłuż ulic 
Przytulnej i Tanecznej i obejmują około 10% terenów położonych w obszarze od osiedla Wiszące 
Ogrody do Potoku Jasień. Zmiany te nie wprowadzają nowych form zabudowy, lecz kontynuują już 
istniejącą strukturę osiedla Wiszące Ogrody. Generalnie charakter tego obszaru nie ulegnie zasadniczym 
zmianom w wyniku realizacji ustaleń zawartych w projekcie planu.

Ponadto wartym podkreślenia jest fakt zmiany definicji intensywności zabudowy w 2010 roku, który 
w praktyce dodatkowo osłabi zaplanowany wzrost intensywności zabudowy. Obecnie ustawowa 
definicja intensywności zabudowy odnosi się do wszystkich kondygnacji budynku, w tym podziemnych, 
i liczona jest, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej (art.15 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym) a nie jak w planie obowiązującym z 2006 r., gdzie wskazany parametr odnosił się 
jedynie do kondygnacji nadziemnych.

Nieprawdą również jest że „układ drogowy osiedla może nie być wydolny dla tak zintensyfikowanej 
zabudowy”. Analizy przeprowadzone w trakcie prac projektowych wykazały, że zaprojektowany układ 
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drogowy uzupełniający istniejące ulice jest w stanie w pełni obsłużyć projektowaną zabudowę 
mieszkaniową.

Problem ewentualnego obniżenia wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu 
(przesłanianie widoku z okna przez przyszłe inwestycje) regulowany jest zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Kwestia wartości widoku z mieszkania 
i ochrony tego widoku jest sprawą w dużej mierze względną. Trudno nawet w tej chwili (przy braku 
konkretnych, projektowanych obiektów) zdefiniować z jakich mieszkań i w jakim zakresie obserwacja 
lasu i morza będzie ograniczona. Tym bardziej, że teren przeznaczony pod zabudowę zlokalizowany jest 
w znacznej odległości od domów,

w których mieszkają zgłaszający uwagę po przeciwnej stronie ulicy Przytulnej, gdzie rzędna terenu 
jest niższa o kilka metrów.

Wysokość dominanty w terenie 025-M/U32 – obszar „b” została zmniejszona

do wysokości pozostałej zabudowy w tym obszarze, więc uwagi 23, 25, 31, 36 zostały częściowo 
uwzględnione.

AD. 34 Uwaga częściowo uwzględniona

Projekt planu dla terenu 004–U33 – usług oświaty, zakłada zmianę parametrów intensywności 
zabudowy oraz powierzchni biologicznej w stosunku do obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Rejon Kiełpinka i Trasy W-Z w mieście Gdańsku z 2006 roku.

Parametry intensywności zabudowy uległy podwyższeniu ze współczynnika 0,8 do 1,2. Pierwszą 
z przyczyn była zmiana definicji intensywności w 2010 roku. Aktualnie ustawowa definicja 
intensywności zabudowy odnosi się do wszystkich kondygnacji budynku, w tym podziemnych (art.15 
ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), co 
w praktyce przekłada się na to, że przyjęty

w projekcie planu podwyższony współczynnik intensywności zabudowy odpowiada parametrom 
zabudowy, określonym w planie obowiązującym z 2006 roku.  Kolejnym powodem była możliwość 
wyodrębnienia osobnych działek pod realizację szkoły i przedszkola. O ile mało prawdopodobne jest 
pełne wykorzystanie intensywności 1,2 przez obiekty szkolne, to jest to możliwe w przypadku realizacji 
2 kondygnacyjnego przedszkola na wydzielonej działce, przy 60% powierzchni zabudowy.

Jednak po ponownej analizie i przestudiowaniu tendencji nowo zrealizowanych przedszkoli, 
wykazano, iż współczynnik intensywności 1,0 (z uwzględnieniem jego aktualnej definicji) jest 
maksymalnie osiąganą wartością. Zasadne jest, by zrealizowane w przyszłości przedszkole cechował 
wysoki standard powiązany z odpowiednią wielkością działki, na co może wpłynąć niższy wskaźnik 
intensywności zabudowy. W projekcie planu maksymalna intensywność została więc zmniejszona do 
1,0.

Odnośnie powierzchni biologicznie czynnej zastosowano niższy niż w planie obowiązującym 
minimalny współczynnik (zamiast 30% - 20%) w celu umożliwienia realizacji boisk sportowych 
o sztucznej nawierzchni, co obecnie stało się standardem wyposażenia szkół.

AD. 33, 38 Uwagi bezprzedmiotowe

Projekt planu zakłada podwyższenie parametrów wysokości zabudowy dla terenów 027–P/U41 oraz 
028–P/U41 z 15 m w planie obowiązującym do 16 m. Zmiana ta była wynikiem nowej metodologii 
zapisów wysokości zabudowy stosowanej przez Biuro Rozwoju Gdańska, gdzie do każdej wysokości 
zabudowy standardowo w zapisach dodawane jest

1 m. Pozwala to na swobodniejsze projektowanie budynków przy zachowaniu tej samej liczby 
kondygnacji. Ponadto nieprawdą jest, iż omawiane tereny w wyniku realizacji trasy W-Z zostały 
podniesione w stosunku do planu obowiązującego o 5 m. Podniesieniu uległ jedynie teren drogowy ulicy 
tzw. Kartuskiej Północnej (037-KD81), przy zachowaniu tych samych rzędnych dla terenów 027–P/U41 
oraz 028–P/U41, co w planie obowiązującym.

Po drugim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 02.01.2014 r. do 31.01.2014 
r., w ustawowym terminie do projektu planu uwagi wnieśli:
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I. Uwaga złożona pismem z dnia 28.01.2014 r. przez Garda sp. z o.o.

1) Dopuszczenie na nieruchomości nr 395/226 usług w parterze o powierzchni ograniczonej jedynie 
powierzchnią zabudowy (do ok. 1000 m2).

Działka 395/226 jest jedyną niezabudowaną w sąsiedztwie. Jednocześnie wszystkie pobliskie 
usługi mają charakter niewielkich obiektów o podstawowym zestawie świadczonych usług. Nie ma 
możliwości zapewnienia usług (w tym handlu) o wyższym standardzie i wyborze oraz związanej 
z tym wielkości pośredniej powierzchni usługowej: pomiędzy małymi sklepikami a wielkim sklepem 
Auchan.

II. Uwagi złożone pismem z dnia 31.01.2014 r. (z datą wpływu 04.02.2014 r.) przez pana Krzysztofa 
Nykiel - Radnego Osiedla Jasień, zamieszkałego w Gdańsku.

2) Wprowadzenie zapisu stanowiącego obowiązek realizacji szpaleru drzew w północnych krańcach strefy 
001-U34.

Obecnie w punkcie „Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych” widnieje zapis: „zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż północnej 
granicy terenu, pomiędzy kolektorem Morena a nasypem kolejowym” Wnioskujący proponuje 
wprowadzenie zapisu stanowiącego obowiązek a nie jedynie zalecenie.

3) Wprowadzenie zapisu stanowiącego obowiązek realizacji szpaleru drzew w północnych krańcach strefy 
002-M/U31.

W rozpatrzeniu wniosków do poprzedniego projektu uchwały dotyczącej mpzp 2338 przyjęto 
uwagę wnioskującego o utworzeniu szpaleru drzew w strefach od 001 – 003. W tym terenie brak jest 
zapisów o szpalerze drzew. Wnioskujący proponuje wprowadzenie zapisu stanowiącego obowiązek 
a nie jedynie zalecenie.

4) Wprowadzenie zapisu stanowiącego obowiązek realizacji szpaleru drzew w północnych krańcach strefy 
003-M/U31.

Obecnie w punkcie „Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych” widnieje zapis: „zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż północnej 
granicy terenu, pomiędzy kolektorem Morena a nasypem kolejowym” Wnioskujący proponuje 
wprowadzenie zapisu stanowiącego obowiązek a nie jedynie zalecenie.

5) Zwiększenie współczynnika miejsc parkingowych do 1,4 w terenie 025-M/U32.

Hossa wraz z początkowym rozwojem osiedla Wiszące Ogrody informowała (obiecywała?) 
o budowie parkingu dla mieszkańców. Ten jednak nigdy nie został zbudowany, co spowodowało już 
na starcie proporcjonalnie duży deficyt miejsc parkingowych. Obecnie stosowany współczynnik 1,2 
dla kolejnej tworzonej zabudowy nie rekompensuje powstałych wcześniej problemów. Dodatkowo 
planuje się przywrócić dwukierunkowość ulicy Przytulnej gdzie, wykorzystując jeden z pasów jazdy, 
stworzono kilkadziesiąt miejsc postoju doprowadzając do ograniczenia deficytu miejsc 
parkingowych. Poprzez podwyższenie współczynnika z 1,2 do 1,4 dla działek 025 i 026 (łącznie 
z proponowanym dodaniem miejsc parkingowych przy planowanych usługach handlu i oświaty) 
możemy zrekompensować dotychczasowe braki. Warto nadmienić, że propozycja dotyczy terenów 
już przez tego dewelopera wykupionych, a więc mając na uwadze jego wcześniejsze niespełnione 
deklaracje / obietnice byłby to ruch sprawiedliwy.

W odniesieniu do rozpatrzenia uwag do pierwszego projektu (dokument BRG-
ZUM/Kw_1964/AB/13, z dnia 26.11.2013), punkt 12 składający uwagę stwierdza, że postulat ten 
nie dąży do zwiększenia współczynnika w całej dzielnicy a jedynie wyrównania miejsc w stosunku 
do obszarów osiedla już objętych zbyt niskim współczynnikiem 1,0. Porównanie sytuacji parkingowej 
osiedla Wiszące Ogrody

do innych „9 badanych osiedli gdańska Południe, zrealizowanych wg współczynnika 
parkingowego 1, 2, gdzie (…) nie stwierdzono deficytu miejsc postojowych” nie jest więc właściwą 
miarą – tu część osiedla posiada współczynnik niższy: 1,0. O ile realizacja dodatkowych miejsc 
postojowych wzdłuż ulicy Przytulnej spowoduje pewną kompensatę ubytku miejsc po wprowadzeniu 
na niej dwukierunkowości (docelowo popieranej), to zaplanowanie podobnych na ul. Nowej 
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Jasieńskiej przeczy argumentom podawanym przeciw pierwszemu wnioskowi składającego uwagę 
(cytat z rozpatrzenia uwagi, pkt 12: „(…) ponadto mało prawdopodobne jest, by mieszkańcy osiedli 
już zrealizowanych parkowali na oddalonych terenach osiedli planowanych”), ponieważ miejsca te 
będą znajdowały się jeszcze dalej od obszaru problemowego niż strefa będąca podmiotem danej 
uwagi. Sama budowa ulicy Nowej Jasieńskiej to bardzo odległa i wciąż niepewna przyszłość.

6) Utrzymanie istniejącego szpaleru drzew przy ulicy Kartuskiej Północnej po jej południowej stronie 
w terenie 027-P/U41.

W obecnym projekcie istnieje szpaler na południowym krańcu terenu. Składający uwagę wnosi 
o utrzymanie istniejącego szpaleru na północnym krańcu terenu, (czyli południowej krawędzi ul. 
Kartuskiej Północnej)

7) Utrzymanie istniejącego szpaleru drzew przy ulicy Kartuskiej Północnej po jej południowej stronie 
w terenie 031-U33.

Utrzymanie obecnie już istniejącego szpaleru na północnym krańcu terenu, (czyli południowej 
krawędzi ul. Kartuskiej Północnej) celem zachowania ciągłości ze strefą 027.

8) Utrzymanie istniejącego szpaleru drzew przy ulicy Kartuskiej Północnej po jej południowej stronie 
w terenach 032-ZP62.

Utrzymanie obecnie już istniejącego szpaleru na północnym krańcu terenu, (czyli południowej 
krawędzi ul. Kartuskiej Północnej) celem zachowania ciągłości ze strefą 027.

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu na działce 395/226 ustala zabudowę mieszkaniową wielorodzinną powyżej czterech 
mieszkań, dopuszczając usługi do 100 m2 powierzchni użytkowej, niekolidujące z funkcją 
mieszkaniową, dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym 
z najwyżej jednym mieszkaniem.

„Studium możliwości rozwoju ośrodków osiedlowych”, które BRG sporządziło

w 2011 roku, na obszarze Wiszących Ogrodów, wskazało potrzebę realizacji ośrodka usługowego 
o randze ponadosiedlowej. Ze względu na istniejące uwarunkowania i wydane już decyzje 
administracyjne nie jest już możliwa realizacja jednego skupionego ośrodka usługowego dla tego 
rejonu. W tej sytuacji Studium wskazało konieczność podzielenia ośrodka usługowego na dwie, 
uzupełniające się części. Część usług koncentrowałaby się bezpośrednio przy przystanku PKM 
Kiełpinek (poza granicami planu) zaś druga u zbiegu ulic Tanecznej i Przytulnej. Obie części ośrodka 
byłyby połączone około pięcio  minutowym dojściem wzdłuż ulicy Przytulnej. Przewiduje się, że 
zapotrzebowanie na usługi w takim ośrodku docelowo  mogłoby wynosić nieco ponad 4000 m2 

powierzchni użytkowej usług.

Przystanek PKM Kiełpinek w przyszłości stanie się znaczącym celem dojść pieszych większości 
mieszkańców zmieniając tym samym środek ciążenia osiedla w kierunku północnym. Sama ulica 
Przytulna natomiast, nabierze szczególnego znaczenia, gdyż przez nią będzie się odbywał najprostszy 
dojazd do przystanku PKM dla większości obsługiwanych przez niego mieszkańców. Z kolei 
skrzyżowanie ulicy Tanecznej i Przytulnej znajduje się niemal w centralnym punkcie osiedla Wiszące 
Ogrody, docelowo w zasięgu dojścia pieszego obejmując największą możliwą liczbę mieszkańców.

Projekt planu realizuje ideę koncentracji usług wokół przestrzeni publicznej mającej stanowić 
centrum lokalnej społeczności. Skupienie usług dospołecznych u zbiegu ulic Tanecznej i Przytulnej 
umożliwi wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni, która może stać się w przyszłości sercem dzielnicy.

Jednym z problemów obecnie budowanych osiedli jest rozproszenie usług i brak przestrzeni 
integrujących mieszkańców. Realizacja zaproponowanej w uwadze inwestycji byłaby kontynuacją tej 
tendencji, której ustalenia planu starają się przeciwdziałać. Dodatkowe skupienie w tym miejscu 
około 1000 m2 powierzchni użytkowej usług spowoduje wyraźną dekoncentrację usług i celów 
pieszych podróży mieszkańców. Ponadto wskazana przez wnioskującego lokalizacja ma charakter 
peryferyjny, znajduje się na południowym skraju zabudowy wielorodzinnej od zachodu granicząc 
z zabudową usługową WOH-ów,

od południa z ulicą Kartuską Północną, z którą nie ma bezpośredniego połączenia oraz
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z terenami o przeznaczeniu produkcyjno – usługowymi. Nie ma zatem wskazań by w tym miejscu 
powstały usługi skierowane na zaspokajanie potrzeb mieszkańców osiedla Wiszące Ogrody.

Ad 2, 4 Uwagi nieuwzględnione

Projekt planu zaleca kształtowanie zieleni wysokiej wzdłuż kolei PKM w formie szpaleru drzew 
jedynie ze względów typowo estetycznych. Nie istnieją znaczące przesłanki przestrzenno – 
przyrodnicze wskazujące, iż jest to jedyny i niezbędny sposób kształtowania zieleni w tym miejscu, 
zważywszy, iż na terenach tych wprowadzono już obowiązek maksymalnego zachowania istniejącego 
drzewostanu oraz potrzebę realizacji zieleni do utrzymania i wprowadzenia.

Z jednej strony szpaler drzew zasłoni wał kolei PKM, jednak z drugiej, zbyt gęste nasadzenia 
zubożą perspektywę z dalej położonych punktów osiedla, ograniczając wgląd na tereny Parku 
Krajobrazowego. Projekt planu daje pewną swobodę inwestorowi w kształtowaniu nasadzeń według 
własnego uznania i w oparciu o całościową koncepcję urządzenia terenów zielonych. Dodatkowy 
(zalecany) szpaler drzew może zostać wprowadzony w przypadku, gdy zaistnieją przesłanki 
kompozycyjne wynikające z powyższej koncepcji.

Ad 3 Uwaga nieuwzględniona

Brak zapisów w terenie 002-M/U31 dotyczących obowiązku lub zalecenia wprowadzenia szpaleru 
drzew pomiędzy kolektorem Morena a nasypem kolejowym wiąże się z faktem, iż teren ten nie leży 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych ani kolektora Morena i jest oddalony od nasypu 
o ponad 30 m. Szpaler drzew w tym terenie nie stanowiłby kontynuacji szpalerów zalecanych 
w terenach 001 i 003 a jego lokalizacja nie uzasadnia się względami akustycznymi czy estetycznymi.

AD. 5 Uwaga nieuwzględniona

„Studium parkingowe wybranych obszarów mieszkaniowych dzielnicy Gdańsk Południe” miało na 
celu zweryfikowanie czy współczynnik 1, 2 miejsc postojowych jest wystarczający w przypadku 
nowoprojektowanych osiedli - bez względu na sytuacje szczególne, którą

w tym wypadku jest deficyt miejsc parkingowych na terenach sąsiednich. Dowiedziono,

że właściciel realizując 100 % wymaganych miejsc parkingowych na swoim terenie przy 
współczynniku 1,2 zaspokoi tym potrzeby nowych mieszkańców.

Niewskazane jest rozwiązywanie problemu zastanego deficytu miejsc postojowych kosztem 
właścicieli sąsiednich nieruchomości i na pewno nie byłby to „ruch sprawiedliwy” względem 
docelowych użytkowników tych terenów. Miejsca postojowe przynależne mieszkańcom 
poszczególnych budynków nie powinny być realizowane na terenach należących do innych 
właścicieli. Na dzień dzisiejszy przyszli właściciele terenów, na których Hossa prawdopodobnie 
zrealizuje dalsze etapy rozbudowy osiedla „Wiszące Ogrody” nie są jeszcze znani. Przypuszczalnie 
wydzielą się tam wspólnoty mieszkaniowe. Powinny mieć one swobodę dysponowania swoją 
własnością (łącznie z możliwością jej wygrodzenia). Realizacja miejsc postojowych dla mieszkańców 
innych budynków jest sporym ograniczeniem i mogłaby rodzić potencjalne konflikty sąsiedzkie. 
Zatem istniejący deficyt miejsc postojowych powinien być wyrównywany na terenach dostępnych 
ogółowi mieszkańców – wzdłuż dróg ogólnodostępnych bądź przy usługach, gdzie istnieje małe 
prawdopodobieństwo wygrodzenia nieruchomości.

Projekt planu realizuje to poprzez wprowadzenie nakazu lokalizacji określonej powierzchni usług (u 
zbiegu ulic Przytulnej i Tanecznej), których miejsca postojowe mogą być wykorzystywane zamiennie, 
tj. w ciągu dnia przez klientów a wieczorem i w nocy przez mieszkańców oraz przez ustalenie 
realizacji minimum 68 miejsc postojowych

w pasach drogowych ulic: Przytulnej i tzw. Nowej Jasieńskiej. Wskazane ulice zaplanowano 
z odpowiednio szerokimi liniami rozgraniczającymi tak, aby zmieścić miejsca parkingowe 
przykrawężnikowe. Realizacja tych zapisów spowoduje zmniejszenie deficytu o około 96 miejsc 
postojowych. Miejsca te, razem z miejscami wymaganymi zapisami planu dla nowych inwestycji 
prawdopodobnie zaspokoją potrzeby parkingowe mieszkańców całego osiedla Wiszące Ogrody.

AD. 6 Uwaga bezprzedmiotowa
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Projekt planu, zgodnie z uwagą wnioskującego, ustala wzdłuż północnej granicy terenu 027-P/U41 
szpaler drzew do utrzymania, uzupełnienia lub wprowadzenia (jak na rysunku planu), nakazując 
wokół drzew zagospodarowanie zapewniające naturalną ich wegetację z dopuszczeniem zmiany 
składu gatunkowego drzewostanu.

AD. 7, 8 Uwagi nieuwzględnione

Projekt planu ustala teren 031-U33 na działkach 49-14/31-32 od północy i zachodu bezpośrednio 
sąsiadujących z Aleją Armii Krajowej (035-KD83), od południa z ulicą Kartuską Południową (036-
KD81) zaś od wschodu z terenem 032-ZP62. Teren 032-ZP62, wyznaczony na działkach 49-7/40 oraz 
49-7/43 od północy graniczy z terenem Alei Armii Krajowej(035-KD83), od zachodu z 031-U33, od 
wschodu z terenem 033-D oraz od południa z terenem ulicy Kartuskiej Południowej (036-KD81). 
Żaden z omawianych terenów nie graniczy bezpośrednio z terenem ulicy Kartuskiej Północnej, wzdłuż 
której wg wnioskującego należałoby utrzymać istniejący szpaler drzew. Z racji faktu, iż wskazane 
tereny 031 oraz 032 znajdują się po przeciwnej stronie Alei Armii Krajowej i terenu 027 trudno jest 
również uznać argument o zachowaniu ciągłości szpaleru za zasadny.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/1118/14

Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 marca 2014r.

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

I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:

1. Karta terenu nr 037-KD81, teren ulicy lokalnej - odcinek projektowanej ulicy tzw. Kartuskiej 
Północnej, o przekroju:  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami, trasą rowerową i uzbrojeniem – 205 m,

2. Karta terenu nr 039-KD81, teren ulicy lokalnej - odcinek projektowanej ulicy Przytulnej, o przekroju:  
jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami, trasą rowerową, miejscami postojowymi (min. 18) i uzbrojeniem 
– 280 m,

3. Karta terenu nr 040-KD80, teren ulicy dojazdowej - odcinek projektowanej ulicy o przekroju:  jedna 
jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami, trasą rowerową i uzbrojeniem – 325 m,

4. Karta terenu nr 041-KD81, teren ulicy lokalnej - odcinek projektowanej ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej 
o przekroju:  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami, trasą rowerową, miejscami postojowymi (min. 50) 
i uzbrojeniem – 560 m,

W skład uzbrojenia dróg (w miarę potrzeb) wchodzą:

- wodociągi,

- przewody kanalizacji sanitarnej,

- przewody kanalizacji deszczowej,

- linie elektroenergetyczne,

- ciepłociągi,

- gazociągi,

- sieci telekomunikacyjne

wraz z urządzeniami sieciowymi.

Realizacja finansowana przez zarządcę drogi/dróg oraz odpowiednich właścicieli sieci z możliwością 
finansowania lub współfinansowania ze środków zewnętrznych na podstawie umowy, w sposób 
określony w warunkach technicznych.

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY ZLOKALIZOWANEJ POZA LINIAMI 
ROZGRANICZAJĄCYMI DRÓG

Budowa kanału deszczowego odprowadzającego wody z projektowanej ulicy Przytulnej (039-KD81) 
o długości ok. 220 m w terenie 025-M/U32.

Realizacja finansowana przez właściciela sieci z możliwością finansowania lub współfinansowania ze 
środków zewnętrznych na podstawie umowy, w sposób określony w warunkach technicznych.

III. BUDOWA URZĄDZEŃ I SIECI MAGISTRALNYCH

Budowa odcinka elektroenergetycznej, kablowej linii wysokiego napięcia w korytarzu infrastruktury 
technicznej w terenie 043-KK91 o długości około 630 m.

Uwarunkowaniem zewnętrznym jest budowa  pozostałego odcinka linii o długości około 6,8 km.

Realizacja finansowana przez właściciela sieci z możliwością finansowania lub współfinansowania ze 
środków zewnętrznych na podstawie umowy, w sposób określony w warunkach technicznych.

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