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  § 6

  Burmistrz miasta przedstawia Radzie Miejskiej w Człu-
chowie informacje z zakresu umorzonych wierzytelności 
oraz udzielonych ulg wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 
grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie przed-
łożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze i 
sprawozdania za rok budżetowy.

§ 7

1. Traci moc uchwała nr XVIII/153/2000 Rady Miejskiej 
w Człuchowie z dnia 25 kwietnia 2000 r., w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności 
gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Traci moc uchwała Nr XLVI/270/09 Rady Miejskiej w 
Człuchowie z dnia 24 czerwca 2009 w sprawie szczegó-
łowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy 

Miejskiej w Człuchowie i gminnych jednostek organiza-
cyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, 
oraz innych ulg w spłaceniu tych należności, a także 
wskazaniu organów do tego uprawnionych.

§ 8

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Człuchowa.

§ 9

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od jej opublikowania.

 Przewodnicząca Rady
Maria Danuta Kordykiewicz

Poz. 2593, 2594
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 UCHWAŁA Nr XXXIX/1106/09

Rady Miasta Gdańska

 z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Stara Stocznia II 

w mieście Gdańsku.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 
127 poz. 880, z 2008 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz 1237 Nr 
220 poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 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, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz 1111,Nr 223 poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52 poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Śródmieście – Stara Stocznia II w 
mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 1152) zwany 
dalej „planem”, obejmujący obszar o powierzchni 9,84 ha 
ograniczony:

1) od północy - ulicą Stępkarską,
2) od wschodu - kanałem portowym – rzeką Motławą,
3) od południa - Kanałem Raduni,
4) od zachodu -przedłużeniem ulicy Na Dylach,

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) powierzchnia całkowita budynku – suma powierzch-
ni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po 
obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków 
i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub 
ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i 
przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudó-
wek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, 
centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. 
Do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo 
powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów,

3) intensywność zabudowy – stosunek powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków na działce do powierzchni działki. W karcie 
terenu można ustalić intensywność zabudowy dla te-
renu,

4) powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia cał-
kowita pomniejszona o powierzchnie zajęte przez: 
konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby 
windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz pomiesz-
czenia nieużytkowe,

5) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działal-
nością gospodarczą – mieszkanie:
a) właściciela podmiotu gospodarczego,
b) stróża lub
c) technologa, o ile działalność wymaga całodobowego 

nadzoru technologicznego,
 na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. Do-

puszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym 
budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą), przy czym łączna 
powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać 
łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele 
działalności gospodarczej,

6) typ zabudowy – zespół następujących cech zabudowy: 
usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, 
rodzaj dachu (płaski, stromy).

 Jeżeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabu-
dowie w typie zabudowy istniejącej – typ ten określa 
zabudowa istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie 
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
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 poza bezpośrednim sąsiedztwem zabudowy istniejącej 
– ustalenie typu zabudowy nie obowiązuje, chyba że 
także dla tych fragmentów został ustalony obowiązu-
jący typ zabudowy,

 7) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od najniż-
szej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub podpór 
najniższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię te-
renu (odwzorowaną na podkładzie mapowym rysunku 
planu) do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego 
punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki.

 Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, in-
stalacji i elementów technicznych, rekreacyjno-sporto-
wych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich 
jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimaty-
zatory, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie 
dźwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kot-
łownie), które postrzegane z poziomu podłogi parteru 
(z odległości od zabudowy nie mniejszych niż dwie i 
nie większych niż trzy jej wysokości) nie podwyższają 
optycznie zabudowy swoją masą.

 Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla 
poszczególnych części budynków,

 8) dach stromy – dach, który spełnia równocześnie na-
stępujące warunki:
a) połaci dachowe są nachylone do poziomu pod ką-

tem większym niż 30o, a w przypadku górnej połaci 
dachu mansardowego – pod kątem większym niż 
10o,

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o 
mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej 
powierzchni przykrytej dachem. 

 Za dach stromy uważa się również dachy w kształcie 
kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu tere-
nu.

  9) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – li-
nia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz – określonych w ustale-
niach 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,

10) obowiązująca linia zabudowy – maksymalna nieprze-
kraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuo-
wane przynajmniej 80% powierzchni elewacji budynku 
oraz – określonych w ustaleniach planu – budowli,

11) charakter budynku – zespół następujących cech 
budynku: bryła budynku, rozplanowanie i proporcje 
otworów okiennych, kolorystyka,

12) bryła budynku – zespół następujących cech budynku: 
typ zabudowy, kształt dachu, rozczłonkowanie.
a) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek 

kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczół-
kowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor 
i materiał pokrycia,

b) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnico-
wanie wysokości budynku, cokół, ryzality, wnęki, 
wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony,

13) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie 
nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie prze-
znaczenia 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 zago-
spodarowaniem tymczasowym.

§ 3

  Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 
przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:
  M23 tereny zabudowy mieszkaniowej – wszystkie for-
my
  MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej 
– domy mieszkalne powyżej 4 mieszkań
  W terenach mieszkaniowych M23 i MW24 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, nie-
kolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko 
socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, 
dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów 
hotelarskich.

  U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publicz-
ne, z wyłączeniem:

1) rzemiosła produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierni-

czych,
4) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobu-

sów,
  Dopuszcza się:

1) parkingi i garaże dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie związane z prowadzoną dzia-

łalnością gospodarczą.
  US tereny sportu i rekreacji
  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
zawierająca tereny mieszkaniowe M23 i usługowe U33. 
W planie można ustalić proporcję miedzy funkcją miesz-
kaniową a usługową.
  M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej za-
wierające wybrane tereny mieszkaniowe MW24 i usługo-
we: U33 lub US. W planie można ustalić proporcję miedzy 
funkcją mieszkaniową a usługową.
  WS tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, 
jeziora, stawy, strumienie, kanały)
  KD80 tereny ulic dojazdowych
  KD81 tereny ulic lokalnych
  KD82 tereny ulic zbiorczych
  KS tereny obsługi transportu drogowego, np.: parkingi, 
garaże, stacje obsługi samochodów, stacje paliw, centra 
logistyczne, autoporty.
  KX tereny wydzielonych ciągów: pieszych, pieszo-jezd-
nych, pieszo-rowerowych, rowerowych, ulic o równopraw-
nym ruchu pieszym, rowerowym i kołowym
  Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza się 
obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kio-
ski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, 
wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również 
na lokalizacjach tymczasowych.
  M/U31/KS tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i 
obsługi transportu drogowego zawierające tereny miesz-
kaniowo – usługowe M/U31 i tereny obsługi transportu 
drogowego KS

Poz. 2594
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Wska niki miejsc postojowych 

strefa B 

obszar intensywnej zabudowy 

ródmiejskiej 

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

strefa ograniczonego parkowania 

1 2 3 4

1.
Budynki mieszkalne 
jednorodzinne 

1 mieszkanie 1 ± 10% 

2.
Budynki mieszkalne 
wielorodzinne 

1 mieszkanie MIN 1,0 

3.
Domy studenckie, 
internaty

10 pokoi MAX 0,9 

4.
Hotele pracownicze, 
asystenckie

1 pokój MAX 0,3 

5. Schroniska m odzie owe 10 ó ek MAX 0,9
6. Hotele 1 pokój MAX 1,0 

7.

Pensjonaty, pokoje 
go cinne, obiekty 
wiadcz ce us ugi 

hotelarskie

1 pokój MAX 1,0 

8.

Domy dziennego i sta ego
pobytu dla osób starszych, 
domy opieki 

10 ó ek MAX 0,9

9.
Obiekty handlowe o pow. 
sprzeda y do 2000 m2

1000 m2 pow. 
sprzeda y

MAX 32,0 

10. Targowiska
1000 m2 pow. 
handlowej

MAX 25,0 

11.
Restauracje, kawiarnie, 
bary

100 miejsc 
konsumpcyjnych 

MAX 20,0 

12.
Biura, urz dy, poczty, 
banki

100 m2 pow. u ytkowej MAX 3,0

13.

Przychodnie, gabinety 
lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty ma e
do 200 m2 pow. u ytkowej

100 m2 pow. u ytkowej MAX 5,0

14.

Przychodnie, gabinety 
lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty du e
powy ej 200 m2 pow. 
u ytkowej

100 m² pow. u ytkowej
MAX 2,5 

15. Ko cio y, kaplice 1000 m2 pow. u ytkowej
MAX 12,0 

16.
Domy parafialne, domy 
kultury

100 m² pow. u ytkowej MAX 3,0

17. Kina 100 miejsc siedz cych MAX 5,0

18. Teatry, filharmonie 100 miejsc siedz cych
MAX 15,0 

19.
Hale widowiskowe 
i widowiskowo-sportowe 

100 miejsc siedz cych ustala si  indywidualnie 

 20. Stadiony 100 miejsc siedz cych ustala si  indywidualnie 
21. Muzea  1000 m2 pow. wystawienniczej MAX 20,0 

22.
Muzea na wolnym 
powietrzu – skanseny 

10 000 m2 pow. terenu ustala si  indywidualnie 

23. Centra muzealne 1000 m2 pow. u ytkowej MAX 20,0

24.
Centra wystawienniczo-
targowe

1000 m2 pow. u ytkowej
powierzchnia parkingowa min. 20% pow. 

u ytkowej lub 
min. 20 m-c/ 1000 m2 pow. u ytkowej

25.
Szko y podstawowe 
i gimnazja 

1 pomieszczenie do nauki MAX 0,5 

26. Szko y rednie 1 pomieszczenie do nauki MAX 1,0 

27.
Szko y wy sze, obiekty 
dydaktyczne

10 studentów lub  
1 pomieszczenie 
do nauki 

MAX 1,5 lub 
MAX 4 

§ 4

  Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczysz-
czonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5

1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania za-
potrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych.

Poz. 2594
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIE CIE – STARA STOCZNIA II W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1152
1. NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 0,38 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U32
teren zabudowy mieszkaniowo-us ugowej zawieraj cy tereny mieszkaniowe
MW24 i us ugowe U33 

4. FUNKCJE WY CZONE
1) ma e hurtownie do 2000m

2
 powierzchni,

2) gara e boksowe,
3) szpitale i domy opieki spo ecznej,
4) budynki zwi zane ze sta ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m odzie y,
5) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m

2

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
1) zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w pkt 7, 
2) istniej cy dojazd do budynków przy ulicy Wiosny Ludów 5 i na zapleczu budynków przy ulicy 

Wiosny  Ludów 4 i 5

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
 stosuje si zasady, o których mowa w pkt: 7, 10, 11 i 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy:

a)   maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczaj cej teren ulicy St pkarskiej (008-KD80),
b)   maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczaj cej teren wydzielonego ci gu pieszo-

rowerowego (006-KX),
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki:   maksymalnie: 70%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:   20% powierzchni dzia ki,
4) intensywno  zabudowy:  minimalna: 1,0, maksymalna: nie ustala si  , 
5)   wysoko  zabudowy:  minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 20 m, 
6)   formy zabudowy: dowolne,
7)   kszta t dachu: stromy, z zastrze eniem pkt 10.3.a

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy St pkarskiej (008-KD80), z wydzielonego ci gu  pieszo-

rowerowego ( 006-KX) z zastrze eniem pkt  5.2 i 17.2,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

28. Przedszkola, wietlice 1 oddzia MAX 3,0
29. Szpitale, kliniki 1 ó ko MAX 1,0
30. Rzemios o us ugowe 100 m² pow. u ytkowej MAX 3,0

31.
Ma e obiekty sportu i 
rekreacji

100 m² pow. u ytkowej MAX 4,0

32. Kryte p ywalnie 100 m² lustra wody MAX 7,0 
33. K pieliska 100 m² pla y 0

34.
Korty tenisowe (bez 
widzów)

1 kort MAX 7,0 

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1, wskaźniki par-
kingowe stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 11 te-

renów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 
do 011.

2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:

Poz. 2594



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 140 — 10904 — Poz. 2594

8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) teren obj ty stref  ochrony ekspozycji historycznego ródmie cia Gda ska,

2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:
a) przy projektowaniu nowej zabudowy nale y uwzgl dni  ekspozycj  wie  budynków

historycznego ródmie cia Gda ska,
b) zakaz lokalizacji wolnostoj cych no ników reklamowych,
c) zakaz lokalizacji wolnostoj cych masztów telefonii komórkowej,

3)   zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych:
a) oznaczone na rysunku planu budynki o warto ciach kulturowych przy ulicy St pkarskiej 5A

i Wiosny Ludów 5 – ochronie podlega charakter budynków i ich detal architektoniczny,
b) zakaz umieszczania reklam na budynkach, o których mowa w pkt 10.3.a, 
c) wszelkie prace ziemne zwi zane z g bokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty

pod budynki i budowle) wymagaj  przeprowadzenia ratowniczych bada  archeologicznych,
przy realizacji wykopów zwi zanych z infrastruktur wymagany jest nadzór archeologiczny

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1)    inwestowanie nale y poprzedzi  szczegó owymi badaniami zasi gu i skali zanieczyszcze  gruntu 

wynikaj cych z dotychczasowego u ytkowania oraz nale y dokona  niezb dnych prac
rekultywacyjnych,

2)    wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewów,
3)   w przypadku realizacji parkingów terenowych nale y wprowadzi  ziele  wysok  w proporcji

co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1)    planowane dzia ania:

a) rewaloryzacja, adaptacja i modernizacja istniej cych obiektów o warto ciach kulturowych na
cele mieszkalno-us ugowe,

b) uzupe nienie istniej cej zabudowy mieszkaniowo-us ugowej,
c) wprowadzenie ma ej architektury, o wietlenia,
d) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej,

2)   oczekiwane rezultaty:
a) poprawa wizerunku terenu,
b) poprawa parametrów technicznych, u ytkowych i estetycznych istniej cej  zabudowy,
c) wyposa enie terenu w atrakcyjne us ugi,
d) utworzenie przestrzeni pó publicznych dostosowanych do wymaga  estetycznych

 i u ytkowych terenu, 
e) wyeksponowanie warto ci kulturowych istniej cej zabudowy,
f) poprawa parametrów u ytkowych infrastruktury technicznej,

3)    parametry zabudowy i warunki zagospodarowania uj te zosta y w punktach 7, 9 i 10

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) dopuszcza si  zabudow na granicy dzia ek,
2) dopuszcza si  dojazd do zabudowy po o onej wzd u  wschodniej pierzei terenu z zastrze eniem
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pkt 5.2, 
3) w pierzejach od strony projektowanej ulicy tzw. Nowej Wa owej (007-KD82) w zabudowie

z pomieszczeniami przewidzianymi na sta y pobyt ludzi ustala si   elewacje o odpowiedniej
izolacyjno ci akustycznej, z uwzgl dnieniem potencjalnej uci liwo ci projektowanej ulicy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  zaopatrzenie w ciep o z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej,
2) zaleca si  stosowanie nawierzchni pó przepuszczalnych dla utwardzenia ci gów pieszych 

z wykluczeniem materia ów wylewanych i bitumicznych, 
3) realizacja nowej zabudowy wymaga przeprowadzenia wyprzedzaj cych bada  geologicznych

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIE CIE – STARA STOCZNIA II W MIE CIE GDA SKU

    NR EW. PLANU 1152
1. NUMER 002 2. POWIERZCHNIA 4,27 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U32
teren zabudowy mieszkaniowo-us ugowej zawieraj cy tereny mieszkaniowe
MW24 i us ugowe: U33 i US; w proporcji: us ugi minimum 20% powierzchni
u ytkowej

4. FUNKCJE WY CZONE
1) ma e hurtownie do 2000m

2
 powierzchni,

2) gara e boksowe,
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m

2
,

4) salony samochodowe (z serwisem)

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
1)    stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7, 10, 11, 12 i 14, 
2)    ustala si  ci gi piesze stanowi ce przestrze  publiczn :

a) w zachodniej cz ci terenu - cz cy parking zlokalizowany pod ulic  tzw. Now    Wa ow  (007-
KD82) z terenem ulicy Wa owej (011-KD80),

b) w rodkowej cz ci terenu – cz cy parking zlokalizowany pod ulic  tzw. Now  Wa ow
(007-KD82) z ci giem pieszym, o którym mowa w pkt 6.2.c, 

c) cz cy teren ulicy Wa owej (011-KD80) z wydzielonym ci giem pieszo-rowerowym (006-KX),
d) cz cy teren ulicy Wa owej (011-KD80) z ulic  Stara Stocznia (010-KD80),

3)    ustala si  kana  wodny w obszarze „f”, o którym mowa w pkt 17.1, wraz z k adk  umo liwiaj c
przeprowadzenie ci gu pieszego, o którym mowa w pkt 6.2.b 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy:

a) maksymalna nieprzekraczalna  w linii rozgraniczaj cej teren ulicy St pkarskiej (008-KD80),
b) maksymalna nieprzekraczalna  w pó nocnej linii rozgraniczaj cej teren ulicy Wa owej (011-

KD80),
c) maksymalna nieprzekraczalna  w linii rozgraniczaj cej teren ulicy Stara Stocznia (010-KD80), z 

zastrze eniem pkt 7.8.c, 
d) maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci 4 m od po udniowej linii rozgraniczaj cej teren ulicy

Wa owej (011-KD80),
e) maksymalna nieprzekraczalna w obszarach „c” i „e”, o których mowa w pkt 17.1,

w odleg o ci 4 m od kana u wodnego tj. obszaru „f”, o którym mowa w pkt 17.1,
f) maksymalna nieprzekraczalna w obszarze „g”, o którym mowa w pkt 17.1 w odleg o ci

minimalnie 4 m i maksymalnie 10 m od kana u wodnego tj. obszaru „f”, o którym mowa w pkt 
17.1,

g) maksymalne nieprzekraczalne  w obszarach „d”, „e”, „g”, o których mowa w pkt 17.1 w linii 
rozgraniczaj cej teren wydzielonego ci gu pieszo-rowerowego (006-KX),

h) maksymalne nieprzekraczalne w liniach podzia u wewn trznego oddzielaj cych ci gi piesze,
o których mowa w pkt 6.2.a i 6.2.b od obszarów „a”, „b”, „c”, „d” i „e” ,o których mowa w pkt 17.1,

    - jak na rysunku planu, 
 2)    wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki maksymalnie:

Poz. 2594
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a) w przypadku realizacji parkingu , o którym mowa w pkt 18.5: 100%, 
b) dla pozosta ej zabudowy: 60%, 

 3)    minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:  20% powierzchni dzia ki,
 4)    intensywno  zabudowy:  minimalna: 1.0, maksymalna: nie ustala si ,
 5)    wysoko  zabudowy dla obszarów, o którym mowa w pkt 17.1 i zidentyfikowanych:

a) liter  „a” -   minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 25 m,
b) liter  „b” -   minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 20 m,
c) liter  „c” -   minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 60 m,
d) liter  „d” -   minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 20 m,
e) liter  „e” -   minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 25 m,
f) liter  „g” -   minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 25 m,

6) formy zabudowy: dowolne,
7) kszta t dachu: w obszarze „g”, o którym mowa w pkt 17.1 stromy – nie wymaga si  stosowania

dachów stromych o ile zostanie zastosowany uk ad szczytów wzd u  pierzei ul. Stara Stocznia, na 
pozosta ym terenie dowolny z zastrze eniem pkt 10.3.a, 

8) inne: 
a) w obszarze „g”, o którym mowa w pkt 17.1 uk ad dachów szczytowy lub kalenicowy wzgl dem

pierzei,
b) w obszarze „g” ustala si  uk ad zabudowy – grzebieniowy z przerwami, szczyty wzd u  ul. Stara 

Stocznia (010-KD80),
c) przynajmniej 50% powierzchni elewacji usytuowana  w linii, o której mowa w pkt 7.1.c

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1)  dost pno  drogowa: z ulicy tzw. Nowej Wa owej (007-KD82) za po rednictwem ulic lokalnych i 

dojazdowych, dopuszcza si  etapowanie realizacji ulicy tzw. Nowej Wa owej w dostosowaniu do 
generowanego ruchu,

2)   parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3)   zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4)   odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5)   odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6)   zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7)   zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8)   zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9)   gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) cz  terenu obj ta stref  ochrony ekspozycji historycznego ródmie cia Gda ska – jak na

rysunku planu,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) przy projektowaniu nowej zabudowy nale y uwzgl dni  ekspozycj  wie  zabudowy
historycznego ródmie cia Gda ska,

b) nale y uczytelni  g ówne linie regulacyjne bastionu Mot awa, jego kurtyn oraz fos w nowym
zagospodarowaniu terenu w pó nocnej cz ci obszarów „a” , ”b”, „c”, „d”, „e”, o których mowa
w pkt 17.1,

c) gabaryty zabudowy w obr bie dawnego bastionu Mot awa kszta towa  w taki sposób, aby 
uzyska  dominant  na bastionie w obszarze „c”, o którym mowa w pkt 17.1, 
oraz subdominanty w miejscu jego kurtyn w obszarach „a” i „e”, o którym mowa w pkt 17.1, 

d) w obszarze „g”, o którym mowa w pkt 17.1 w elewacjach nowej zabudowy od strony ulic: Stara 
Stocznia (010-KD80), Wa owa (011-KD80) i ci gu pieszego, o którym mowa w pkt 6.2.c nale y
odwzorowa  historyczne podzia y na dzia ki oznaczone na rysunku planu, 

e) nawierzchnie ulic i ci gów komunikacyjnych nale y wykona  z materia ów kamiennych (bruk,
kostka brukowa),

f) zakaz lokalizacji wolnostoj cych no ników reklamowych,
g) dopuszcza si  na budynkach i ogrodzeniach lokalizacje szyldów zwi zanych z prowadzon

dzia alno ci  o powierzchni maksymalnie 0,5 m², z zastrze eniem pkt 10.3.b, 

Poz. 2594
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h) zakaz lokalizacji wolnostoj cych masztów telefonii komórkowej,
3) zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych:

a) oznaczone na rysunku planu budynki o warto ciach kulturowych przy ulicy Wiosny Ludów – 
ochronie podlega charakter budynków i ich detal architektoniczny,

b) zakaz umieszczania reklam na budynkach, o których mowa w pkt 10.3.a, 
c) zachowanie historycznych nazw (bastion Mot awa, ulica Wa owa),
d) wszelkie prace ziemne zwi zane z g bokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty

pod budynki i budowle) wymagaj  przeprowadzenia ratowniczych bada  archeologicznych, przy 
realizacji wykopów zwi zanych z infrastruktur wymagany jest nadzór archeologiczny

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) inwestowanie nale y poprzedzi  szczegó owymi badaniami zasi gu i skali zanieczyszcze  gruntu 

wynikaj cych z dotychczasowego u ytkowania oraz nale y dokona  niezb dnych prac
rekultywacyjnych,

2) ustala si  szpalery drzew (jak na rysunku planu) po obu stronach kana u, o którym mowa w pkt 
6.3,

3) maksymalne zachowanie, a w miar  potrzeby przebudowanie szpaleru przy ulicy Wa owej,
4) wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewów,
5) w przypadku realizacji parkingów terenowych nale y wprowadzi  ziele  wysok  w proporcji co

najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe: jak w pkt 10.2.f, 10.2.g i 10.3.b, 
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si  z zastrze eniem pkt 10.2.h,
5)   ziele : dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1)   planowane dzia ania:

a) rewaloryzacja, adaptacja i modernizacja istniej cych obiektów o warto ciach kulturowych na
cele mieszkalno-us ugowe,

b) realizacja nowej  zabudowy mieszkaniowo-us ugowej,
c) wprowadzenie ma ej architektury, o wietlenia,
d) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej oraz budowa nowej,

2)    oczekiwane rezultaty:
a) poprawa wizerunku terenu,
b) poprawa parametrów technicznych, u ytkowych i estetycznych istniej cej  zabudowy,
c) wyposa enie terenu w atrakcyjne us ugi,
d) utworzenie przestrzeni publicznych dostosowanych do wymaga  estetycznych i  u ytkowych

terenu,
e) wyeksponowanie warto ci kulturowych istniej cej zabudowy,
f) utworzenie pierzei od strony rzeki,
g) poprawa parametrów u ytkowych infrastruktury technicznej,

3)    parametry zabudowy i warunki zagospodarowania uj te zosta y w punktach 7, 9 i 10 

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) cz  terenu (obszar „g” i fragment obszaru „f”, o których mowa w pkt 17.1) po o ona w obr bie

obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad urbanistyczny miasta Gda ska - 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,

2) cz  terenu (obszar „g” i fragment obszaru „f”, o których mowa w pkt 17.1) po o ona w obr bie
obszaru uznanego za pomnik historii - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) ustala si  podzia  terenu na obszary zidentyfikowane literami „a”, „b”, „c”, „d”, „e”, „f” i „g”

i wydzielone liniami podzia u wewn trznego jak na rysunku planu,

Poz. 2594
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2) dopuszcza si  zabudow na granicy dzia ek,
3) zakaz lokalizacji ogrodze  w obszarze przestrzeni publicznej, o której mowa w pkt 6.2, 
4) nale y zastosowa  na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiornika (rzeki Mot awy) urz dzenia

blokuj ce wody wsteczne,
5) ustala si  minimaln  rz dn  urz dze  przeciwpowodziowych na 2,50  m n.p.m., 
6) zakaz zabudowy w obszarze „f”, o którym mowa w pkt 17.1, 
7) w pierzejach od strony projektowanej ulicy tzw. Nowej Wa owej (007-KD82) w zabudowie z

pomieszczeniami przewidzianymi na sta y pobyt ludzi ustala si   elewacje o odpowiedniej
izolacyjno ci akustycznej, z uwzgl dnieniem potencjalnej uci liwo ci projektowanej ulicy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  zastosowanie urz dze  wymuszaj cych przep yw wody w planowanym kanale,

o którym mowa w pkt 6.3, 
2) zaleca si  zaopatrzenie w ciep o z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej,
3) zalecane lokalizacje ci gów pieszych, o których mowa w pkt 6.2 – jak na rysunku planu, 
4) zaleca si  stosowanie nawierzchni pó przepuszczalnych dla utwardzenia ci gów pieszych 

z wykluczeniem materia ów wylewanych i bitumicznych, 
5) zaleca si  realizacj  na terenie parkingu podziemnego,
6) mo liwo  dostosowania ci gu, o którym mowa w pkt 6.2.d do kierunku zabudowy,
7) dopuszcza si  dwudzielny przekrój koryta kana u, o którym mowa w pkt 6.3 z mo liwo ci

lokalizacji ci gu pieszo-jezdnego na wytworzonej odsadzce,
8) zaleca si  uczytelnienie kurtyn oraz fos bastionu, o których mowa w pkt 10.2.b. za pomoc

szpaleru zieleni lub ma ej architektury.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIE CIE – STARA STOCZNIA II W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1152
1. NUMER 003 2. POWIERZCHNIA 1,74 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U31/KS

teren zabudowy mieszkaniowo-us ugowej  i obs ugi transportu drogowego bez
ustalenia proporcji pomi dzy nimi: w ramach terenu mieszkaniowo-us ugowego
tereny mieszkaniowe  M23 i us ugowe U33; w proporcji: us ugi minimum 20% 
powierzchni u ytkowej

4. FUNKCJE WY CZONE
1) ma e hurtownie do 2000m

2
 powierzchni,

2) gara e boksowe,
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m

2
,

4) salony samochodowe (z serwisem)

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
1) stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7, 10, 11, 12, 14 i 17, 
2) ustala si  ci gi piesze stanowi ce przestrze  publiczn :

a) wzd u  Kana u Raduni (teren 005-WS) po historycznym przebiegu ulicy Wi cierze, z 
zastrze eniem pkt 17, 

b) po historycznym przebiegu ulicy Grosse Gasse, cz cy ci g pieszy, o którym mowa w pkt
6.2.a z terenem ulicy Stara Stocznia (010-KD80), z zastrze eniem pkt 17,

c) cz cy ci g pieszy, o którym mowa w pkt 6.2.b z terenem ulicy Na Dylach (poza granicami
planu), z zastrze eniem pkt 17,

d) cz cy ci g pieszy , o którym mowa w pkt  6.2.a z ci giem pieszym, o którym mowa w pkt 
6.2.b, z zastrze eniem pkt 17 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy:

a) maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczaj cej teren ulicy Stara Stocznia (010- KD80),
b) maksymalna nieprzekraczalna w zachodniej linii granicy obszaru obj tego planem,
c) obowi zuj ca w odleg o ci minimalnej 6 m i maksymalnej 12 m od linii rozgraniczaj cej teren 

Kana u Raduni  (005-WS), z zastrze eniem pkt 7.1.f, 
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d) maksymalna nieprzekraczalna (po wschodniej stronie ci gu pieszego o którym mowa
w pkt 6.2) w odleg o ci minimalnej 8 m i maksymalnej 11 m od linii rozgraniczaj cej teren
Kana u Raduni (005-WS), z zastrze eniem pkt 7.1.f, 

e) maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci minimalnej 5 m i maksymalnej 12 m od linii 
rozgraniczaj cej teren Kana u Raduni (005-WS), z zastrze eniem pkt 7.1.f,

- jak na rysunku planu,
f) w przypadku realizacji muzeum upami tniaj cego II wojn wiatow : zgodnie z przepisami

budowlanymi i drogowymi,
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki:

a) maksymalnie: 60% , z   zastrze eniem pkt 7.2.b, 
b) w przypadku lokalizacji muzeum upami tniaj cego II wojn wiatow : maksymalnie 100%, 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
a) 20% powierzchni dzia ki z zastrze eniem    pkt  7.3.b,
b) w przypadku lokalizacji muzeum upami tniaj cego II wojn wiatow : 0% powierzchni terenu, 

4) intensywno  zabudowy: minimalna: 1,0,    maksymalna: nie ustala si ,
w przypadku lokalizacji muzeum upami tniaj cego II  wojn wiatow : dowolna,

5) wysoko  zabudowy:
a) minimalna: nie ustala si ,
b) maksymalna: 18 m, z zastrze eniem pkt 7.5.c, i pkt  7.5.d,
c) dla zabudowy wzd u  Kana u Raduni: maksymalna 12 m z zastrze eniem pkt 7.5.d,
d) w przypadku lokalizacji muzeum upami tniaj cego II wojn wiatow : dowolna,

6) formy zabudowy: dowolne,
7) kszta t dachu: stromy, z zastrze eniem  pkt 7.8 i 17, 
8) inne: uk ad dachów w ca ej pierzei - szczytowy lub kalenicowy, z zastrze eniem pkt 17 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Stara Stocznia (010-KD80), od ulicy Na Dylach (poza granicami

planu),
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y, z zastrze eniem pkt 17,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren obj ty stref konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) historyczne podzia y na dzia ki oznaczone na rysunku planu nale y odwzorowa  w elewacjach
nowej zabudowy od strony ulic: Stara Stocznia (010-KD80), przed u enia ulicy Na Dylach (poza
granicami planu) i ci gów pieszych, o których mowa w pkt 6.2 i  6.3, z zastrze eniem pkt 17, 

b) nawierzchnie ci gów pieszych nale y wykona  z materia ów kamiennych (np. bruk, kostka
brukowa), z zastrze eniem pkt 17, 

c) zakaz lokalizacji wolnostoj cych no ników reklamowych, z zastrze eniem pkt 17,
d) dopuszcza si  lokalizacje na budynkach i ogrodzeniach szyldów zwi zanych z prowadzon

dzia alno ci  o powierzchni maksymalnie 0,5 m²,z zastrze eniem pkt 17,
e) zakaz lokalizacji wolnostoj cych masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych:
a) zachowanie historycznych nazw ulic i ci gów pieszych, z zastrze eniem pkt 17, 
b) wszelkie prace ziemne zwi zane z g bokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty

pod budynki i budowle) wymagaj  przeprowadzenia ratowniczych bada  archeologicznych, przy 
realizacji wykopów zwi zanych z infrastruktur wymagany jest nadzór archeologiczny

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) wprowadzenie zieleni w formie nieregularnych grup drzew i krzewów, z zastrze eniem pkt 17, 
2) w przypadku realizacji parkingów terenowych nale y wprowadzi  ziele  wysok  w proporcji
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co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych, z zastrze eniem  pkt 17

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe: jak w pkt 10.2.c, 10.2.d,
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji, z zastrze eniem pkt 17, 
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si  z zastrze eniem pkt 10.2.e,
5) ziele : dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1)   planowane dzia ania:

a) realizacja nowej zabudowy mieszkaniowo-us ugowej,
b) modernizacja istniej cej lub budowa nowej infrastruktury technicznej,
c) wprowadzenie ma ej architektury, o wietlenia,

2)   oczekiwane rezultaty:
a) poprawa wizerunku oraz funkcjonalno ci u ytkowania terenu, 
b) wyposa enie terenu w atrakcyjne us ugi,
c) utworzenie przestrzeni publicznych, dostosowanych do wymaga  estetycznych i u ytkowych

terenu,
d) utworzenie pierzei wzd u  Kana u Raduni, z zastrze eniem pkt 17, 
e) poprawa parametrów u ytkowych infrastruktury technicznej,

3)   parametry zabudowy i warunki zagospodarowania uj te zosta y w pkt 7, 9, 10 i 17 

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) teren po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad

urbanistyczny miasta Gda ska - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) teren po o ony w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii - zagospodarowanie zgodnie z

przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
w przypadku lokalizacji muzeum upami tniaj cego II wojn wiatow  ustalenia zawarte w pkt: 6.2.a, 
6.2.b, 6.2.c, 6.2.d, 7.7, 7.8, 9.2, 10.2.a, 10.2.b, 10.2.c, 10.2.d, 10.3.a, 11.1, 11.2, 12.3 i 14.2.d nie s
obligatoryjne

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  zaopatrzenie w ciep o z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej,
2) zalecane lokalizacje ci gów pieszych, o których mowa w pkt: 6.2.a, 6.2.b, 6.2.c i 6.2.d – jak na

rysunku planu,
3) na cz ci terenu znajduje si  p tla autobusowa,
4) w przypadku realizacji  p tli autobusowej, zaleca si  wokó  terenu p tli  wprowadzi  ziele

izolacyjn  o szeroko ci minimum 20 m 
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WS marina

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 10,11,12 i 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: nie dotyczy, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: nie dotyczy,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy, 
4) intensywno  zabudowy: nie dotyczy, 
5) wysoko  zabudowy:  nie dotyczy, 
6) formy zabudowy: nie dotyczy, 
7) kszta t dachu:  nie dotyczy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: z wydzielonego ci gu pieszo-rowerowego (006-KX) , 
2) parkingi: nie dotyczy,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: nie dotyczy,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) cz  terenu po o ona w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia Gda ska – jak na 

rysunku planu,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
3) zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych: wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru

archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1)   wprowadzenie otwartego kana u wodnego,
2)  dopuszcza si  zastosowanie obudowy biologicznej

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: nie dotyczy, 
2) no niki reklamowe: jak w pkt 10.2,
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si  z wy czeniem masztów telefonii komórkowej,
5) ziele : nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1)   planowane dzia ania: realizacja nowego zainwestowania terenu (marina),
2)   oczekiwane rezultaty:

a) poprawa wizerunku terenu,
b) zwi kszenie atrakcyjno ci nadrzecznego ci gu pieszego,

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIE CIE – STARA STOCZNIA II W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1152
1. NUMER 004 2. POWIERZCHNIA 0,15 ha 
3. PRZEZNACZENIE
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3)    warunki zagospodarowania uj te zosta y w pkt 9 i 10 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) cz  terenu (jak na rysunku planu) po o ona w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków

jako historyczny uk ad urbanistyczny miasta Gda ska - zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odr bnymi,

2) cz  terenu (jak na rysunku planu) po o ona w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii - 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala si

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIE CIE – STARA STOCZNIA II W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1152
1. NUMER 005 2. POWIERZCHNIA 0,46 ha 
3. PRZEZNACZENIE

WS Kana  Raduni

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 10, 11, 12, 14

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: nie dotyczy,
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: nie dotyczy,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy, 
4) intensywno  zabudowy: nie dotyczy,
5) wysoko  zabudowy: nie dotyczy, 
6) formy zabudowy: nie dotyczy,
7) kszta t dachu: nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Stara Stocznia (010-KD80), od ulicy  Wapienniczej (poza granicami

planu) i od ulicy Na Dylach (poza granicami planu),
2) parkingi: nie dotyczy,
3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: nie dotyczy,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy , 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e: zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren obj ty stref konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:
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a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) dopuszcza si  budow  k adki pieszej nad Kana em Raduni, 
c) dopuszcza si  wy cznie a urowe bariery i ogrodzenia z wykluczeniem prz se

z prefabrykatów betonowych,
 3)  zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych: wszelkie prace naruszaj ce brzegi i dno 

kana u wymagaj  nadzoru archeologicznego

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) zachowanie otwartego koryta cieku, 
2) dopuszcza si  zastosowanie obudowy biologicznej

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: nie dotyczy, 
2) no niki reklamowe: jak w pkt 10.2.a,
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si  z wy czeniem masztów telefonii komórkowej,
5) ziele : nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania: rewaloryzacja istniej cego obiektu wpisanego do rejestru zabytków,

o którym mowa w pkt 16.3,
2) oczekiwane rezultaty: zachowanie i wyeksponowanie warto ci kulturowych Kana u Raduni,
3) warunki zagospodarowania uj te zosta y w pkt 9 i 10 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) teren po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad

urbanistyczny miasta Gda ska - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) teren po o ony w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii - zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi,
3) teren wpisany do rejestru zabytków jako Kana  Raduni - zagospodarowanie zgodnie

z   przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
 nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
zalecana lokalizacja k adki pieszej, o której mowa w pkt 10.2.b – jak na rysunku planu

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIE CIE – STARA STOCZNIA II W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1152
1. NUMER 006    2. POWIERZCHNIA 0,73 ha 
3. PRZEZNACZENIE

KX
teren wydzielonego ci gu pieszo - rowerowego – odcinki bulwaru wzd u
nabrze a rzeki Mot awy z akwatoriami

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
zgodnie z pkt 17.3 
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6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7, 10, 11, 12, 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie 5%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni terenu,
4)   intensywno  zabudowy:   minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 0,1,
5)   wysoko  zabudowy:   minimalna: nie ustala si ,    maksymalna: 6 m, 
6)   formy zabudowy: dowolne,
7)   kszta t dachu: dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy St pkarskiej (008-KD80), od ulicy Stara Stocznia (010–KD80),
2) parkingi: wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) cz  terenu (jak na rysunku planu) obj ta stref  ochrony ekspozycji historycznego ródmie cia

Gda ska,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wolnostoj cych masztów telefonii komórkowej,
c) zakaz grodzenia,
d) nawierzchnie ci gów pieszo-rowerowych nale y wykona  z materia ów kamiennych (np. bruk,

kostka brukowa),
3) zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych:

a) przywrócenie historycznych nazw nabrze a (Brabank),
b) wszelkie prace ziemne zwi zane z g bokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty

pod budynki i budowle) wymagaj  przeprowadzenia ratowniczych bada  archeologicznych, przy 
realizacji wykopów zwi zanych z infrastruktur wymagany jest nadzór archeologiczny

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewów,
2) maksymalne zachowanie i uzupe nienie szpaleru drzew przy ulicy Wiosny Ludów

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)  ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: jak w pkt 10.2.a,
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si  z zastrze eniem pkt 10.2.b,
5)   ziele : dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1)   planowane dzia ania:

a) realizacja nowego zainwestowania terenu – utworzenie pieszo-rowerowego bulwaru
nadwodnego,

b) wprowadzenie ma ej architektury, o wietlenia, w tym iluminacji,
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 2)  oczekiwane rezultaty:
a) poprawa wizerunku terenu,
b) uporz dkowanie i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej,

3)   parametry i warunki zagospodarowania uj te zosta y w pkt 7, 9 i 10

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) cz   terenu (jak na rysunku planu) po o ona w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków

jako historyczny uk ad urbanistyczny miasta Gda ska - zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odr bnymi,

2) cz  terenu (jak na rysunku planu) po o ona w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii - 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) ustala si  minimaln  rz dn  urz dze  przeciwpowodziowych na 2,50  m n.p.m., 
2) nale y zastosowa  na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiornika (rzeki Mot awy) urz dzenia

blokuj ce wody wsteczne,
3) dopuszcza si  dojazd wy cznie do zabudowy wzd u  pierzei terenu 001-M/U32 i do terenu 004-

WS

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala si

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIE CIE – STARA STOCZNIA II W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1152
1. NUMER 007 2. POWIERZCHNIA 0,84 ha
3. PRZEZNACZENIE

KD82 teren ulicy zbiorczej – tzw. Nowa Wa owa

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 40,0 do 46,0 m - jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa: 70 km/h, 
3) przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych: poprzez ulice lokalne i dojazdowe,
5) wyposa enie minimalne: dwutorowa linia tramwajowa w pasie mi dzy jezdniami, chodniki

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owania z ulicami Jana z Kolna i Elbl sk  (poza granicami planu)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) teren obj ty stref  ochrony ekspozycji historycznego ródmie cia Gda ska,

2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:
a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej,
c) w zagospodarowaniu terenu (nawierzchni)- pod estakad   w przypadku przekroczenia  rzeki

Mot awy wiaduktem -  nale y uczytelni linie regulacyjne dawnego bastionu Mot awa, o których
mowa w pkt 14.4, 

3) zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych: wszelkie prace ziemne zwi zane z g bokimi
i szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty pod budynki i budowle) wymagaj
przeprowadzenia ratowniczych bada  archeologicznych, przy realizacji wykopów zwi zanych
z infrastruktur  wymagany jest nadzór archeologiczny

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
 stosuje si  zasady ogólne

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
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teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania: realizacja ulicy wraz z infrastruktur  techniczn  i ma  architektur ,
2) oczekiwane rezultaty: poprawa funkcjonalno ci miejskiego uk adu drogowego,
3) parametry ulicy jak w pkt 4

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: jak w pkt 6.2.a, 
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si  z zastrze eniem pkt 6.2.b,
5)   ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) planowana linia kablowa 110 kV, 
2) ustala si  minimaln  rz dn  urz dze  przeciwpowodziowych na 2,50  m n.p.m., 
3) nale y zastosowa  na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiornika (rzeki Mot awy) urz dzenia

blokuj ce wody wsteczne,
4) pod wiaduktem dopuszcza si  lokalizacj  parkingu terenowego z wyj tkiem obszarów „a” i „b”,

o których mowa w pkt 14.2 i 14.3 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) w przypadku przekroczenia  rzeki Mot awy przez ul. tzw. Now  Wa ow   zaleca si wiat o

pionowe mostu nad rzek  Mot aw  minimum 8,0 m, 
2) w obszarze zidentyfikowanym liter  „a” ograniczonym liniami podzia u wewn trznego jak na 

rysunku planu ulica tzw. Nowa Wa owa - w przypadku przekroczenia  rzeki Mot awy mostem - 
przebiega nad odcinkiem ulicy St pkarskiej (008-KD80),

3) w obszarze zidentyfikowanym liter  „b” ograniczonym liniami podzia u wewn trznego jak na 
rysunku planu ulica tzw. Nowa Wa owa - w przypadku przekroczenia  rzeki Mot awy mostem - 
przebiega nad odcinkiem wydzielonego ci gu pieszo-rowerowego (006-KX),

4) liniami podzia u wewn trznego ograniczaj cymi obszar zidentyfikowany liter  „c” oznaczono na 
rysunku planu przebieg linii regulacyjnych dawnego bastionu Mot awa,

5) dopuszcza si  przebieg ulicy tzw. Nowej Wa owej przez rzek  Mot aw  tunelem 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIE CIE – STARA STOCZNIA II W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1152
1. NUMER 008 2. POWIERZCHNIA 0,33 ha
3. PRZEZNACZENIE

KD80 teren ulicy dojazdowej – odcinki ulicy St pkarskiej

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1)   szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 14,0 m do 16,0 m - jak na rysunku planu, 
2)   pr dko  projektowa: 30 km/h,
3)   przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4)   dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5)   wyposa enie minimalne: chodnik, plac do zawracania

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owania z ulic  Wa ow  (009-KD 81)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) teren obj ty stref  ochrony ekspozycji historycznego ródmie cia Gda ska,
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2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:
a) nale y zachowa  tradycyjny przekrój ulicy (chodniki i jezdnia),
b) nawierzchnia jezdni i kraw niki z materia ów kamiennych (bruk, kostka brukowa),
c) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
d) zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych:
a) zachowanie historycznej nazwy ulicy (ulica St pkarska),
b) wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
wprowadzenie i kszta towanie zieleni przyulicznej 

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1)   planowane dzia ania: modernizacja ulicy wraz z infrastruktur  techniczn ,
2)   oczekiwane rezultaty: poprawa stanu technicznego i funkcjonalno ci ulicy,
3)   parametry ulicy jak w pkt 4

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: jak w pkt 6.2.c, 
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zgodnie z § 3, 
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si  z uwzgl dnieniem pkt 6.2.d, 
5)   ziele : obowi zkowa zgodnie z pkt 7 

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala si

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIE CIE – STARA STOCZNIA II W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1152
1. NUMER 009 2. POWIERZCHNIA 0,26 ha 
3. PRZEZNACZENIE

KD81 teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Wa owej

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1)   szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 34,0 do 42,0 m -  jak na rysunku planu,
2)   pr dko  projektowa: 40 km/h,
3)   przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4)   dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5)   wyposa enie minimalne: chodnik

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owanie z ulic agiewniki (poza granicami planu)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) cz  terenu (jak na rysunku planu) obj ta stref  ochrony ekspozycji Historycznego

ródmie cia Gda ska,

Poz. 2594



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 140 — 10918 —

2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:
a) nale y zachowa  tradycyjny przekrój ulicy (chodniki i jezdnia),
b) nawierzchni jezdni i kraw ników nale y wykona  z materia ów kamiennych (np. bruk, kostka

brukowa),
c) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
d) zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej,
e) zakaz grodzenia,

3) zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych:
a) zachowanie historycznej nazwy ulicy (ulica Wa owa),
b) wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
 wprowadzenie i kszta towanie zieleni przyulicznej 

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:  modernizacja ulicy wraz z infrastruktur  techniczn ,
2) oczekiwane rezultaty: poprawa stanu technicznego i funkcjonalno ci ulicy, 
3) parametry ulicy: jak w pkt 4

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe: zgodnie z pkt 6.2.c,
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zgodnie z § 3, 
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si  z zastrze eniem pkt 6.2.d, 
5) ziele : obowi zkowa zgodnie z pkt 7 

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) cz  terenu (jak na rysunku planu) po o ona w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków

jako historyczny uk ad urbanistyczny miasta Gda ska - zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odr bnymi,

2) cz  terenu (jak na rysunku planu) po o ona w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii -
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
planowany kana  sanitarny NW-1

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala si

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIE CIE – STARA STOCZNIA II W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1152
1. NUMER 010 2. POWIERZCHNIA 0,55 ha 
3. PRZEZNACZENIE

KD80 teren ulicy dojazdowej – ulica Stara Stocznia i odcinek ulicy Wapienniczej

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1)   szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 10 m do 21 m – jak na rysunku planu,
2)   pr dko  projektowa: 30 km/h,
3)   przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4)   dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5)   wyposa enie minimalne: chodnik

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owania z ulicami: Wa ow  (009-KD81) i Wapiennicz  (poza granicami planu)
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren obj ty stref konserwatorskie ochrony j archeologicznej,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) nale y zachowa  tradycyjny przekrój ulicy (chodniki i jezdnia),
b) nawierzchnia jezdni i kraw niki z materia ów kamiennych (bruk, kostka brukowa),
c) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
d) zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych:
a) przywrócenie historycznej nazwy ulicy (ulica Brabank),
b) wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
wprowadzenie i kszta towanie zieleni przyulicznej 

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania: modernizacja ulicy wraz z infrastruktur  techniczn ,
2) oczekiwane rezultaty: poprawa stanu technicznego i funkcjonalno ci ulicy, 
3) parametry ulicy jak w pkt 4

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe: jak w pkt 6.2.c, 
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zgodnie z § 3, 
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si  z zastrze eniem pkt 6.2.d, 
5) ziele : obowi zkowa zgodnie z pkt 7 

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) teren po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad

urbanistyczny miasta Gda ska - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) teren po o ony w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii - zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) planowany kana  sanitarny NW-1,
2) ustala si  minimaln  rz dn  urz dze  przeciwpowodziowych od strony wód morskich

na 2,50  m n.p.m., 
3) nale y zastosowa  urz dzenia chroni ce Kana  Raduni przed  wodami wstecznymi o minimalnej

rz dnej 2,50 m n.p.m., 
4) nale y zastosowa  na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiornika (rzeki Mot awy) urz dzenia

blokuj ce wody wsteczne

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala si
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1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 14,0 do 17,0 m - jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa: 30 km/h, 
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5) wyposa enie minimalne: chodnik, plac do zawracania

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owanie z ulic  Wa ow  (009-KD81)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)

a)
b)

2)
a)
b)
c)
d)

3)

strefy ochrony dóbr kultury:
teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
teren obj ty stref  ochrony ekspozycji historycznego ródmie cia Gda ska,

zasady kszta towania struktury przestrzennej:
nawierzchnia jezdni i kraw niki z materia ów kamiennych (bruk, kostka brukowa),
zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej,
zakaz grodzenia,

zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych:
a) zachowanie historycznej nazwy ulicy (ulica Wa owa),
b) wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
wprowadzenie i kszta towanie zieleni przyulicznej 

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania: modernizacja ulicy wraz z infrastruktur  techniczn ,
2) oczekiwane rezultaty: poprawa stanu technicznego i funkcjonalno ci ulicy, 
3) parametry ulicy jak w pkt 4

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe: jak w pkt 6.2.b, 
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zgodnie z § 3, 
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si  z zastrze eniem pkt 6.2.c, 
5) ziele : obowi zkowa zgodnie z pkt 7 

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) ustala si  minimaln  rz dn  urz dze  przeciwpowodziowych na 2,50  m n.p.m., 
2) nale y zastosowa  na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiornika (rzeki Mot awy) urz dzenia

blokuj ce wody wsteczne,
3) dopuszcza si  przekrój ulicy bez wydzielonych jezdni i chodników

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala si

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIE CIE – STARA STOCZNIA II W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1152
1. NUMER 011 2. POWIERZCHNIA 0,13 ha 
3. PRZEZNACZENIE

KD80 teren ulicy dojazdowej –odcinek ulicy Wa owej

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
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§ 7

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1) część grafi czna - rysunek miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Śródmieście – Stara 
Stocznia II w mieście Gdańsku w skali 1:1000 (załącz-
nik 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 technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich fi nansowania (załącznik nr 3).

§ 8

  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.

§ 9

  Traci moc we fragmentach objętych granicami ni-
niejszego planu miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Śródmieście – Stara Stocznia w mieście 
Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr LI/1514/2002 Rady 
Miasta Gdańska z dnia 11 lipca 2002 r.

§ 10

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 8, 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/1106/09
Rady Miasta Gdańska 
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/1106/09
Rady Miasta Gdańska 
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Śródmieście - Stara Stocznia II 
w mieście Gdańsku
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu

Uwagi wniesione po wyłożeniu planu do publicznego 
wglądu w dniach od 04.05.2009 r. do 01.06.2009 r.:
I. Uwagi zgłoszone w dniu 10.06.2009 r. przez pana Ro-

berta Szymańskiego,
pełnomocnika fi rmy GOLDEN TRADE II Sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul.Stryjskiej 24, 81-506 Gdynia,
odnoszące się do następujących kwestii:

1) W projekcie planu brak jednoznacznych rozstrzygnięć 
dotyczących rozwiązań drogowych (brak określenia 
sposobu przebiegu Nowej Wałowej) nie pozwalają 
określić warunków użytkowania działki na terenie 
001.

2) Zabudowa w wysokości równej 20 m (na terenie 
001) przy ewentualnym przebiegu trasy na rzędnej 
powyżej 8 m może uniemożliwić realizację inwesty-
cji w zakładanym w projekcie planu zakresie lub ją 
wręcz wykluczy co zasadniczo może naruszyć interes 
prawny właściciela działek.

3) W przypadku realizacji tunelu zagospodarowanie 
terenu 001 może być diametralnie odmienne, zgod-
nie z zapisami projektu planu nie da się tego określić 
– wstrzyma to bądź uniemożliwi wszelkie działania 
inwestycyjne.

4) Brak jasno określonego sposobu obsługi komuni-
kacyjnej inwestycji uniemożliwia podjęcie działań 
inwestycyjnych na terenie 001.

5) Dla terenu 001 należy ustalić 80% powierzchni zabu-
dowy w stosunku do powierzchni działki.

6) Dla terenu 001 należy określić minimalną wysokość 
zabudowy równą 60 m i maksymalną wysokość 
równą 140 m.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi 
nieuwzględnione, uwagi wpłynęły w terminie.
II. Uwagi zgłoszone pismem z dnia 8.06.2009 (data wpływu 

10.06.2009 r.) przez Radnych Miasta Gdańska:
— panią Agnieszkę Owczarczak,
— panią Agnieszkę Pomaska,
— pana Macieja Krupę,
— pana Piotra Skibę
dotyczące następujących kwestii:

1) Teren 002-M/U32 – wniosek o niedopuszczenie za-
budowy do wysokości 60m, która mogłaby zagrażać 
zbyt cennemu dla Gdańszczan i turystów widokowi 
wzdłuż Motławy. Widok zarówno z mostów jak i 
z Ołowianki na Długie Pobrzeże i rzekę Motławę 
z wysokościowcem w tle zdecydowanie pozbawi 
to miejsce jego obecnego, unikalnego charakteru. 
Pojedynczy obiekt wysokościowy w tym miejscu 
jest nieuzasadniony, tym bardziej, że w trakcie 
dyskusji nad „Studium Lokalizacji Obiektów Wyso-
kościowych” urbaniści przekonywali, że należy takie 
obiekty lokalizować zgrupowane, a nie rozrzucone 
bez uzasadnienia.

2) Teren 002-M/U32 – wniosek aby w punkcie „zasady 
obsługi infrastruktury” przywrócić zapis z obowią-
zującego planu: drogi - dostępność komunikacyjna 
z tzw. ulicy Nowej Wałowej za pośrednictwem ulic 

lokalnych. Dopuszcza się obsługę z wybudowanej 
jednej jezdni odcinka tzw. ulicy Nowej Wałowej włą-
czonego do Alei Zwycięstwa lub do ulicy Siennickiej. 
Wykreślenie tego zapisu spowoduje niemożność wy-
egzekwowania od przyszłego inwestora partycypacji 
w budowie odcinka Nowej Wałowej przylegającego 
do tych działek. Wybudowanie ulicy Nowej Wałowej 
powinno obarczać nie tylko gminę.

3) Wniosek o wprowadzenie w zapisach w projekcie 
planu zakazu grodzenia. Tak duży kwartał tkanki 
ścisłego Śródmieścia Gdańska nie powinien zostać 
zamknięty dla przechodniów.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi 
nieuwzględnione,
uwagi wpłynęły w terminie.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/1106/09
Rady Miasta Gdańska 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Śródmieście – Stara Stocznia II w 
mieście Gdańsku
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania.

I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:
1. karta terenu nr 007-KD82, teren ulicy zbiorczej – odcinek 

ulicy tzw. Nowej Wałowej, o przekroju: dwie jezdnie 
po dwa pasy ruchu, z linią tramwajową i chodnikami, 
z uzbrojeniem - długość ok. 190 m
— realizacja fi nansowana z budżetu gminy,
— istnieją możliwości ubiegania się o dofi nansowanie 

z funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy 
ulicy oraz uzbrojenia) i współfi nansowania na pod-
stawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w 
zakresie uzbrojenia wodociągowo, kanalizacyjnego 
i odwodnienia – ze środków NFOŚiGW i FOŚiGW

 Uwarunkowaniem zewnętrznym realizacji tego odcinka 
ul. tzw. Nowej Wałowej jest jej realizacja od skrzyżo-
wania z Al. Grunwaldzką do ul. Stępkarskiej (od strony 
zachodniej) oraz realizacja bezkolizyjnego przejścia 
tej ulicy przez rzekę Motławę aż do skrzyżowania ze 
zjazdem w kierunku ul. Siennickiej (od strony wschod-
niej)

2. karta terenu nr 006-KX, teren wydzielonego ciągu pieszo 
– rowerowego – odcinki bulwaru wzdłuż nabrzeża rzeki 
Motławy z akwatoriami, z uzbrojeniem – długość ok. 
400 m,
— realizacja fi nansowana z budżetu gminy,
— istnieją możliwości współfi nansowania na podstawie 

umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 
uzbrojenia wodociągowo, kanalizacyjnego i odwod-
nienia – ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

  W skład uzbrojenia dróg wchodzą:
— wodociągi,
— przewody kanalizacji sanitarnej,
— przewody kanalizacji deszczowej,
— linie elektroenergetyczne,
— ciepłociągi,
— gazociągi,

  wraz z urządzeniami sieciowymi.
 Przewody kanalizacji deszczowej realizowane są ze 

środków budżetowych gminy.
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 Wodociągi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane 
są ze środków właściciela sieci.

 Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi 
realizowane są przez przedsiębiorstwa energetyczne 
posiadające koncesje.

II. BUDOWA SIECI MAGISTRALNYCH
1. Budowa linii kablowej 110 kV – o długości ok. 230 m w 

terenach 008-KD80, 007-KD82, 006-KX
— realizowana ze środków właściciela sieci
— uwarunkowaniem zewnętrznym jest budowa całego 

odcinka linii, poza granicami planu, o długości ok. 
1400 m.

2. Budowa przewodu kanalizacji sanitarnej NW-1 długości 
320 m w terenach nr 009-KD81 i 010-KD80
— realizowana z budżetu gminy
— istnieją możliwości ubiegania się o dofi nansowanie 

ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW
— uwarunkowaniem zewnętrznym jest budowa całego 

odcinka kanału, poza granicami planu, o długości ok. 
1500 m.

Poz. 2594, 2595
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 UCHWAŁA Nr XXXIV/783/09

Rady Miasta Gdyni

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r. wraz z późn. zm. w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty 

dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 
Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. 
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218 art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, ust. 3,4,5,7 oraz 13f ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115; zmiany: Nr 23 poz. 136, 
Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54 poz. 326) Rada Miasta 
Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

  Uchwałę Nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 
27.02.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parko-
wania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek 
opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich 
pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej, 
zwanej dalej uchwałą, zmienia się w ten sposób, że:
1. Paragraf 2, ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
 Wysokość opłat, w zależności od czasu parkowania, 

rodzaju użytkownika uprawnionego do korzystania z 
określonego abonamentu i sposobu uiszczania opłat, 
jest następująca:

Wysoko  op at za czas parkowania pojazdów samochodowych: 

Planowany czas parkowania / typ abonamentu Op ata
Pierwsze pó  godziny 0,50 z
Drugie pó  godziny 1,50 z
Ka da kolejna pe na godzina 2,00 z
Abonament miesi czny lub 30 dniowy dla mieszka ca Strefy 
P atnego Parkowania - typu „M” 

20,00 z

Abonament miesi czny lub 30 dniowy na okaziciela - 
 typu „O” 

300,00 z

Abonament miesi czny lub 30 dniowy dla osób legitymuj cych
si  orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepe nosprawno ci w zakresie schorze  narz du ruchu i 
neurologicznych, które s  zatrudnione lub zamieszkuj  na 
obszarze SPP - typu „N” 

20,00 z

2. Paragraf 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
 „W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do 

końca następnego dnia funkcjonowania SPP po dniu 
stwierdzonego nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub 
przekroczenia czasu opłaconego parkowania w SPP, 
ulega ona pomniejszeniu do 20,00 zł. Opłata może 
ulec obniżeniu z tego tytułu tylko dwukrotnie w ciągu 
jednego roku kalendarzowego.”

3. Do paragrafu 5 dopisuje się ustęp 2 w brzmieniu:
 „W przypadku gdy Miasto jest współorganizatorem 

imprez masowych, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ma 
prawo do czasowego wyłączenia ze strefy wyznaczo-
nych miejsc postojowych w pasie drogowym.”

4. Paragraf 6 punkt „a” otrzymuje brzmienie:

 „przez wykupienie jednorazowego biletu parkingowego, 
przy użyciu monet, banknotów lub karty elektronicznej, 
w automacie parkingowym,”

5. Paragraf 7 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
 „Właściciel pojazdu lub kierowca parkujący pojazd 

w SPP ponosi odpowiedzialność za brak umieszczenia 
biletu parkingowego lub abonamentu w pojeździe 
w miejscu widocznym dla upoważnionego kontrole-
ra.”

6. Paragraf 10 punkt „c” otrzymuje brzmienie:
 „typu „N” dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych 

lub zamieszkujących na obszarze SPP posiadających 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu 
i neurologicznych.”


