
UCHWAŁA NR XXXIX/866/13
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Stogi Portowe przedłużenie ulicy Kaczeńce w mieście Gdańsku.

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21), art.18 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz 142, Nr 28, poz 146, Nr 106, poz 675 i Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz 153). 

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 Stogi Portowe 
przedłużenie ulicy Kaczeńce w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 1308) zwany dalej „planem”, 
obejmujący obszar o powierzchni ok. 6,28 ha, położony w centralnej części Wyspy Stogi na północny - wschód 
od ulicy Kaczeńce. 

§ 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) wysokość zabudowy - wysokość budynków w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

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

4) budynek techniczny i technologiczny - budynek przeznaczony wyłącznie dla urządzeń technologicznych, 
urządzeń i instalacji w rozumieniu Prawo ochrony środowiska oraz ich obsługi w zakresie niezbędnym do 
ich prawidłowego funkcjonowania; 

5) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 
przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na 
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jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są 
zagospodarowaniem tymczasowym; 

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

7) miejsce postojowe dla rowerów - miejsce umożliwiające pozostawienie roweru, w którym możliwe jest 
przymocowanie przynajmniej ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem lub 
budynkiem. Miejsca postojowe dla rowerów powinny być usytuowane możliwie jak najbliżej wejścia do 
budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60% miejsc postojowych lokalizuje się w miejscu 
zadaszonym (mogą być w budynku mieszkalnym) dostępnym dla ogółu mieszkańców budynku lub klatki 
mieszkaniowej bezpośrednio z poziomu terenu lub za pomocą pochylni oraz minimum 20% miejsc 
lokalizuje się na zewnątrz budynku, nie dalej niż 25 m od wejścia. Zaleca się: 

a) wyposażenie miejsc przeznaczonych na długi postój (powyżej 3  godzin) w osłonę przed deszczem lub 
sytuowanie ich wewnątrz budynku, 

b) sytuowanie miejsc postojowych zewnętrznych w miejscu dobrze widocznym, łatwo dostępnym, 
nie utrudniającym ruchu pieszego, najlepiej strzeżonym, monitorowanym lub zamykanym. 

§ 3. 

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów ustalone w niniejszym 
planie. 

1. Tereny zabudowy mieszanej produkcyjno - usługowej: 

1) P/U42 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej . Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, 
składów, baz i magazynów oraz usług, w tym porty morskie i rzeczne, z wyłączeniem: 

a) szpitali i domów opieki społecznej, 

b) budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 

2. Tereny komunikacji: 

1) KDWtereny dróg wewnętrznych.

3. Inne tereny o funkcji mieszanej: 

1) P/U42/KDW tereny zabudowy produkcyjno - usługowej oraz dróg wewnętrznych.

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

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

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

Wskaźniki obliczania miejsc 
postojowych

dla samochodów 
osobowych dla rowerów

strefa C 
obszary 
zabudowy 
miejskiej 

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa 
odniesienia 

strefa 
nieograniczo- 
nego parkowania 

obszar 
całego 
miasta 

1 2 3 4 5 

1. Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2 1000 m2 pow. 
sprzedaży min. 32 min. 20 
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2. 
Place składowe, duże hurtownie powyżej 2000 m2 pow. 
składowej, magazyny, sprzedaż towarów w ilościach 
masowych 

1000 m² pow. 
składowej min. 2  min. 1  

3. Zakłady przemysłowe, rzemiosło 
100 zatrudnionych na 
najliczniejszej 
zmianie 

min. 40 min. 15 

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

5. Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stan. naprawcze min. 2  min. 0,2 
6. Stacje bezobsługowe – 0 0 
7. Stacje paliw bez sklepu 1 obiekt min. 2  min. 1  
8. Stacje paliw ze sklepem 1 obiekt min. 5  min. 2  

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

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

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

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

§ 7. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001 - P/U42/KDW MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STOGI PORTOWE PRZEDŁUŻENIE 
ULICY KACZEŃCE W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1308.

1. NUMER TERENU : 001. 

2. POWIERZCHNIA TERENU : 4,64 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU : P/U42/KDW - teren zabudowy produkcyjno - usługowej oraz dróg 
wewnętrznych - centrum logistyczne i obsługa komunikacyjna. 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE : wszystkie nie związane z działalnością centrum logistycznego oraz 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2. 

5. ISTNIEJĄCY PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM : nie ustala się. 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO : stosuje się zasady, 
o których mowa w ust. 7, 9. 

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU : 

1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowalnymi i drogowymi z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1; 

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

a) minimalna: nie ustala się, 

b) maksymalna:90%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 0  % powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją; 

4) intensywność zabudowy: 

a) minimalna: 0, 

b) maksymalna: 5,0; 

5) wysokość zabudowy: 

a) dla budowli, budynków technicznych i technologicznych: dowolna, 

b) dla pozostałych budynków: 

- ustala się, 
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- maksymalna: 40,0 m; 

6) inne gabaryty obiektów: dowolne; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: dowolny; 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI : dowolne. 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ : 

1) dostępność drogowa: 

a) z ulic poza południowo - zachodnią granicą planu, 

b) od ulicy wewnętrznej 002-KDW; 

2) parkingi dla samochodów osobowych oraz rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5  uchwały; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia; 

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 ŚRODODWISKA I PRZYRODY : stosuje się zasady ogólne. 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH : nie dotyczy. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU : zakaz 
tymczasowego zagospodarowania. 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI : nie ustala się. 

15. STAWKA PROCENTOWA : 30%. 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW : teren położony w granicach portu 
morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej. 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU:

1) dopuszcza się zabudowę na granicy działek budowlanych; 

2) należy zabezpieczyć możliwość połączenia drogowego terenu 002-KDW z terenem drogi położonej poza 
południowo - zachodnią granicą planu oraz obsługę komunikacyjną terenów położonych poza południowo - 
wschodnią granicą planu; 
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3) dopuszcza się realizację drogi o przekroju jedna jezdnia dwa pasy ruchu lub dwie jezdnie po dwa pasy 
ruchu; 

4) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do rzędnej +2,5 m n.p.m. w wyniku 
spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza. 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH : 

1) wysoki poziom wód gruntowych; 

2) zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż drogi; 

3) zaleca się utrzymanie funkcji głównego rowu odwadniającego "A"; 

4) w rozwiązaniach technicznych zaleca się uwzględnienie podniesienia się poziomu wody gruntowej do 
rzędnej + 1,25 m n.p.m.; 

5) zagospodarowanie terenu integralnie związane z zagospodarowaniem terenów sąsiadujących poza 
południowo - wschodnią i północno - zachodnią granicą planu; 

6) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej. 

§ 8. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002 -KDW MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STOGI PORTOWE PRZEDŁUŻENIE ULICY 
KACZEŃCE W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1308.

1. NUMER: 002. 

2. POWIERZCHNIA: 1,64 ha. 

3. Klasa i nazwa ulicy: KDW - teren drogi wewnętrznej. 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 49,5 m do 50,5 m – jak na rysunku planu; 

2) przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 1; 

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń; 

4) wyposażenie minimalne: dowolne. 

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: poprzez skrzyżowanie z ulicą poza południowo - 
zachodnią granicą planu. 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY: stosuje się zasady ogólne. 

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: nie dotyczy. 

11. STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy. 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: teren położony w granicach portu 
morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej. 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU:

1) dopuszcza się realizację ulicy o przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu; 
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2) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych oraz budowli związanych z projektowanym w terenie 001 - 
P/U42/KDW centrum logistycznym; 

3) dla obiektów budowlanych oraz budowli wskazanych w ust. 13 pkt. 2  wysokość oraz gabaryty dowolne; 

4) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do rzędnej + 2,5 m n.p.m. w wyniku 
spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza. 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH:

1) zaleca się zachować istniejący drzewostan na powierzchniach w pasie drogowym nie przeznaczonych pod 
sieci infrastruktury technicznej, obiekty budowlane i budowle (związane z projektowanym w terenie 001 - 
P/U42/KDW centrum logistycznym), jezdnie oraz inne zagospodarowanie drogowe (np. chodniki, miejsca 
parkingowe, itp.); 

2) wysoki poziom wód gruntowych; 

3) w rozwiązaniach technicznych zaleca się uwzględnienie podniesienia się poziomu wody gruntowej do 
rzędnej + 1,25 m n.p.m.; 

4) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej. 

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

1) Część graficzna - rysunek planu Stogi Portowe przedłużenie ulicy Kaczeńce w mieście Gdańsku w skali 1  : 
1000 (załącznik nr 1); 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2); 

3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3). 

§ 10. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:

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

2) Publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Gdańska. 

§ 11. Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego PORT PÓŁNOCNY II w Gdańsku, uchwała nr LI/1529/2002 z dnia 11 lipca 2002 roku 
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 64, poz. 1468 z dnia 27 września 2002 roku). 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska

Bogdan Oleszek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/866/13 

Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Stogi Portowe przedłużenie ulicy Kaczeńce 

w mieście Gdańsku 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/866/13 

Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Stogi Portowe przedłużenie ulicy Kaczeńce 

w mieście Gdańsku 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe przedłużenie ulicy 
Kaczeńce w mieście Gdańsku był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu (wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko) w dniach od 31 stycznia 2013 roku do 28 lutego 2013 roku oraz od 
02 kwietnia 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku. 

Po uwzglenieniu uwagi złożonej do pierwszego wyłożenia, po ponownym wyłożeniu projektu planu do 
publicznego wglądu, w ustawowym terminie nie wpłynęło żadne pismo z uwagami.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/866/13 

Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Stogi Portowe przedłużenie ulicy Kaczeńce 

w mieście Gdańsku 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA. 

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