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 Zał>cznik nr 3
 do Uchwały Nr XXXIV/953/09
 Rady Miasta GdaMska z dnia 26.03.2009 r.
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego
 Chełm rejon ulicy JabłoMskiego 28
 w mieWcie GdaMsku

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI 
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEb= 
DO ZADAL WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA

W obszarze planu nie wystCpuj> inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych 
gminy.

 Zał>cznik nr 2
 do Uchwały Nr XXXIV/953/09
 Rady Miasta GdaMska z dnia 26.03.2009 r.
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego
 Chełm rejon ulicy JabłoMskiego 28
 w mieWcie GdaMsku

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU

W ustawowym terminie do projektu planu nie wniesiono 
cadnych uwag.

1892

 UCHWAŁA Nr XXXIV/954/09

Rady Miasta GdaMska

 z dnia 26 marca 2009

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JasieM rejon ulicy Orzechowej           

w mieWcie GdaMsku

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), i art. 
18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
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.) uchwala siC, co nastCpuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwa-
runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta GdaMska” uchwala siC miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego JasieM rejon ulicy Orzechowej w 
mieWcie GdaMsku (o numerze ewidencyjnym 2331) zwany 
dalej „planem”, obejmuj>cy obszar o powierzchni 0,77ha, 
połocony w dzielnicy JasieM pomiCdzy ulicami: Orzechow>, 
Armii Krajowej, `ródlan> i Leszczynow>.

§ 2

WyjaWnienie pojCć ucytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało okreWlone w § 3 i odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony takce pod drogi, sieci 
i urz>dzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym 
stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleM.

2) intensywnoWć zabudowy - stosunek powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków na działce do powierzchni działki. 
W karcie terenu mocna ustalić intensywnoWć zabudowy 
dla terenu.

3) powierzchnia całkowita budynku - suma powierzchni 
wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie 
zewnCtrznym budynku z wł>czeniem tynków i okładzin, 
na poziomie posadzki pomieszczeM lub ich czCWci o 
wysokoWci ponad 1,90 m, zamkniCtych i przekrytych 
ze wszystkich stron, z wyj>tkiem nadbudówek ponad 
dachem, takich jak maszynownia dawigu, centrala 
wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. Do 
powierzchni całkowitej nie wlicza siC przykładowo 
powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów.

4) powierzchnia ucytkowa budynku - powierzchnia całkowita 
pomniejszona o powierzchnie zajCte przez: konstrukcjC, 
instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, 
wbudowane garace i parkingi oraz pomieszczenia 
nieucytkowe.

5) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> 
działalnoWci> gospodarcz> - mieszkanie:
a) właWciciela podmiotu gospodarczego,
b) stróca lub
c) technologa, o ile działalnoWć wymaga całodobowego 

nadzoru technologicznego,
 na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. 

Dopuszcza siC najwycej dwa mieszkania (w odrCbnym 
budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym 
z prowadzon> działalnoWci> gospodarcz>), przy 
czym ł>czna powierzchnia ucytkowa mieszkaM nie 
moce przekraczać ł>cznej powierzchni ucytkowej 
wykorzystywanej na cele działalnoWci gospodarczej.

6) wysokoWć zabudowy – wysokoWć mierzona od najnicszej 
rzCdnej rzutu pionowego obrysu Wcian lub podpór 
najnicszej kondygnacji nadziemnej na powierzchniC 
terenu (odwzorowan> na podkładzie mapowym rysunku 
planu) do najwycszej kalenicy dachu lub najwycszego 
punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki.

 Do wysokoWci zabudowy nie wlicza siC urz>dzeM, instalacji 
i elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, 
reklamowych (o ile nie maj> formy attyki), takich jak: 
anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, 
nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dawigów, 
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istniej>cych b>da planowanych terenów mieszkanio- 
wych,

3) obiektów generuj>cych ruch powycej 3 pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub wiCkszej 
na godzinC, na ulicach lokalnych lub dojazdowych 
przebiegaj>cych przez istniej>ce b>da planowane tereny 
zabudowy mieszkaniowej

4) obiektów emituj>cych intensywne zapachy, które 
odczuwalne s> na znacznym obszarze,

5) szpitali i domów opieki społecznej,
6) budynków zwi>zanych ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodziecy.
 Dopuszcza siC mieszkania integralnie zwi>zane z 

prowadzon> działalnoWci> gospodarcz>.

§ 4

1. Wody opadowe i roztopowe pochodz>ce z zanieczy- 
szczonych powierzchni szczelnych wymagaj> oczyszcz- 
enia, zgodnie z przepisami odrCbnymi.

2. Cały obszar planu połocony jest w powierzchniach 
ograniczaj>cych dopuszczalne gabaryty obiektów 
budowlanych oraz naturalnych, wynikaj>cych z 
usytuowania Portu Lotniczego GdaMsk im. Lecha WałCsy 
- zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrCbnymi.

§ 5

1. Ustala siC wskaaniki parkingowe do obliczania 
zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych.

centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które  
postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległoWci od 
zabudowy nie mniejszych nic dwie i nie wiCkszych nic trzy 
jej wysokoWci) nie podwycszaj> optycznie zabudowy 
swoj> mas>.

 Dopuszcza siC mierzenie wysokoWci oddzielnie dla 
poszczególnych czCWci budynków.

7) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie 
nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 
przeznaczenia terenu lub okreWlonych w nim warunków, 
standardów i parametrów, które po terminie na jaki 
zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty 
tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie s> 
zagospodarowaniem tymczasowym.

§ 3

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotycz>ce 
przeznaczenia terenów ucyte w niniejszym planie:

TERENY ZABUDOWY MIESZANEJ PRODUKCYJNO-
USŁUGOWEJ

P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Wszelka 
działalnoWć gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz 
i magazynów oraz usług z wył>czeniem:
1) zakładów o zwiCkszonym albo ducym ryzyku wyst>pienia 

powacnej awarii przemysłowej,
2) składowania materiałów lub towarów pod gołym 

niebem (oprócz materiału szkółkarskiego i asortymentu 
ogrodniczego charakterystycznego dla sklepów 
ogrodniczych) w odległoWci mniejszej nic 100 m od 

         

wskaźniki miejsc 
postojowych  

strefa C Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

strefa 
nieograniczonego 

parkowania 

1 2 3 4 

1. Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokój MIN. 0,4 
2. Hotele 1 pokój MIN. 0,6 

3. 
Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty 
świadczące usługi hotelarskie 

1 pokój MIN. 1 

4. Motele 1 pokój MIN. 1 

5. 
Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 
2000 m

2
 

1000 m
2
 pow. 

sprzedaży 
MIN. 32 

6. Targowiska 
1000 m

2
 pow. 

handlowej 
MIN. 50 

7. Restauracje, kawiarnie, bary 
100 miejsc 
konsumpcyjnych 

MIN. 15 

8. 
Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty do  
200 m

2 
pow. użytkowej 

100 m
2 
pow. użytkowej MIN. 5 

9. 
Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty 
powyżej 200m

2 
pow. użytkowej 

100 m
2 
pow. użytkowej MIN. 3 

10. 
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty małe  do 200 m

2
pow. 

użytkowej 
100 m

2
 pow. użytkowej MIN. 5 

11. 
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty duże powyżej 200 m

2
 

pow. użytkowej 
100 m² pow. użytkowej MIN. 2,5 

12. Kościoły, kaplice 1000 m
2
 pow. użytkowej MIN. 12 

13. Domy parafialne, domy kultury 100 m² pow. użytkowej MIN. 3 
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14. Kina 100 miejsc siedzących MIN. 5 

15. Teatry, filharmonie 100 miejsc siedzących MIN. 15 

16. Hale widowiskowe i widowiskowo-sportowe 100 miejsc siedzących ustala się indywidualnie

17. Stadiony 100 miejsc siedzących ustala się indywidualnie

18. 
Muzea małe do 1000 m

2
 powierzchni 

wystawienniczej 
1000 m

2
 pow. 

wystawienniczej 
MIN. 16 + 0,3 m.p. dla 
autokaru 

19. 
Muzea duże powyżej 1000 m

2
 powierzchni 

wystawienniczej 
1000 m

2
 pow. 

wystawienniczej 
MIN. 20 + 0,3 m.p. dla 
autokaru 

20. Muzea na wolnym powietrzu – skanseny 10 000 m
2
 pow. terenu ustala się indywidualnie

21. Centra muzealne 1000 m
2
 pow. użytkowej 

MIN. 20 + 0,5 m.p. dla 
autokaru 

22. Centra wystawienniczo-targowe 1000 m
2
 pow. użytkowej 

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

2
 

pow. użytkowej 

23. Zakłady przemysłowe, rzemiosło 
100 zatrudnionych na 
najliczniejszej zmianie 

 
MIN. 40  

24. Rzemiosło usługowe 100 m² pow. użytkowej 
 
MIN. 2 
 

25. Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stan. naprawcze 
 
MIN. 2 
 

26. Stacje bezobsługowe – 
0 

27. Stacje paliw bez sklepu 1 obiekt MIN. 2
 

28. Stacje paliw ze sklepem 1 obiekt MIN. 5 

29. Myjnia samochodowa 
1 stanowisko do 
mycia 

MIN. 2
 

30. Małe obiekty sportu i rekreacji 100 m² pow. użytkowej MIN. 4 

31. Kryte pływalnie 100 m² lustra wody MIN. 5 

32. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort MIN. 2 

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powycsze wskaaniki 
stosuje siC odpowiednio.

§ 6

1. Na obszarze objCtym planem ustala siC 1 teren oznaczony 
symbolem trzycyfrowym 001.

2. Ustalenia szczegółowe planu s> nastCpuj>ce:
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  

JASIEŃ REJON ULICY ORZECHOWEJ  
W MIEŚCIE GADŃSKU 

NR EW. PLANU 2331

1. NUMER 001                                              2. POWIERZCHNIA 0,77 ha 

3. PRZEZNACZENIE  

P/U41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m² 
5. ISTNIEJĄCE 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 pkt 7,11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy – zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi , 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, minimalna - nie ustala się, 

maksymalna - 60%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 20 % powierzchni działki,   
4) intensywność zabudowy, minimalna - nie ustala się, maksymalna - 1,0, 
5) wysokość zabudowy, minimalna - nie ustala się, maksymalna - 18m, 
6) formy zabudowy - dowolne, 
7) kształt dachu - dowolny 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa –od ulicy Orzechowej (poza północną granicą planu) 
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z§ 5, 
3) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków – bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
5) odprowadzenie wód opadowych –do kanalizacji deszczowej, 
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 z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 

pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
w przypadku realizacji parkingów terenowych wprowadzić zadrzewienia wg wskaźnika 1 drzewo na 5 
miejsc postojowych
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, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
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16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Potoku Siedlickiego – maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,25 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej 

 

§ 7

Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej 
integralne czCWci s>:
1) czCWć graficzna - rysunek planu JasieM rejon ulicy 

Orzechowej w mieWcie GdaMsku w skali 1:1000 (zał>cznik 
nr 1),

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu (zał>cznik nr 2),

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania (zał>cznik nr 3).

§ 8

Zobowi>zuje siC Prezydenta Miasta GdaMska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 
zgodnoWci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Miasta GdaMska.

§ 9

Traci moc we fragmencie objCtym granicami niniejszego 
planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Kartuska Południe III (Uchwała RMG Nr LXII/882/98 z  
dn.17. 06.1998 r., Dz. Urz. Nr 75 z dn.18.11.1998 r. poz 374, 
zmieniona Uchwał> RMG Nr XVI/480/03 z dn. 04.12.2003 r., 
Dz. Urz. Nr 7 z dn.19.01.2004 r. poz. 103).

§ 10

Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłosze-
nia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 
z wyj>tkiem § 8, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 
uchwały.

 Przewodnicz>cy
Rady Miasta GdaMska

Bogdan Oleszek
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Zał>cznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/954/09
Rady Miasta GdaMska z dnia 26.03.2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
JasieM rejon ulicy Orzechowej w mieWcie GdaMsku

 Zał>cznik nr 2
 do Uchwały Nr XXXIV/954/09
 Rady Miasta GdaMska z dnia 26.03.2009 r.
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego
         JasieM rejon ulicy Orzechowej w mieWcie GdaMsku

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego JasieM rejon ulicy Orzechowej w mieWcie GdaM-
sku w ustawowym terminie nie wpłynCły cadne uwagi.

 Zał>cznik nr 3
 do Uchwały Nr XXXIV/954/09
 Rady Miasta GdaMska z dnia 26.03.2009 r.
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego
         JasieM rejon ulicy Orzechowej w mieWcie GdaMsku

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu

RozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania.
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W obszarze planu nie wystCpuj> inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych 
gminy.

1893

Uchwała Nr XXXVI/1047/09

Rady Miasta GdaMska

 z dnia 28 maja 2009 r.

zmieniaj>ca uchwałC Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta GdaMska z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospo-

darowania zasobem komunalnych lokali ucytkowych, czynszów i ich płatnoWci oraz podziału Miasta GdaMska          

na strefy czynszowe

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 
220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. 
Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. 
U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. 
U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. 
Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 
173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 
223, poz. 1458; zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420), art. 
35, 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoWciami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603, 
Dz. U. Nr 281, poz. 2782, zm.: z 2005 r. Dz. U. Nr 130 poz. 
1087, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. Nr 175 poz. 1459, 
zm.: z 2006 r. Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 220 poz. 
1601, Dz. U. Nr 220 poz. 1600, zm.: z 2007 r. Dz. U. Nr 69 
poz. 468, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, zm.: z 2008 r. Dz. U. Nr 
59, poz. 369, Dz. U. Nr 220 poz. 1412, zm. z 2009 r. Dz. U. 
Nr 19, poz. 100, Dz. U. Nr 42 poz. 335, Dz. U. Nr 42 poz. 
340), art. 66-721, art. 659 – 719 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 Kodeks cywilny uchwala siC, co nastCpuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta GdaMska z 
dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania 
zasobem komunalnych lokali ucytkowych, czynszów i ich 
płatnoWci oraz podziału Miasta GdaMska na strefy czyn-
szowe – tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Pomorskiego Nr 4 z dnia 14 stycznia 2009 r., 
pod poz. 135, zmienionej uchwał> Nr XXX/844/08 Rady 
Miasta GdaMska z dnia 27 listopada 2008 r. oraz uchwał> 
Nr XXXII/895/09 Rady Miasta GdaMska z dnia 29 stycznia 
2009 r., wprowadza siC nastCpuj>ce zmiany:
1. w § 2 uchwały wprowadza siC nastCpuj>ce zmiany:

1) w ust. 3 wyracenie „o ile podmioty te prowadz> dzia-
łalnoWć nie zarobkow>” zastCpuje siC wyraceniem „o 
ile podmioty te prowadz> w lokalu działalnoWć nie 
zarobkow>”,

2) w ust. 3 pkt 9a po słowie „antykwariaty” dodaje siC 
słowo „wydawnictwa, posiadaj>ce w swojej ofercie 
publikacje o GdaMsku,”,

2. w § 3 uchwały:
1) w ust. 1 pkt 2 słowa „max. o 50%” zastCpuje siC sło-

wami „max. o 80%”,
2) w ust. 5a pkt 2 po słowach „stawki bazowej,” dodaje siC 

wyracenie w nastCpuj>cym brzmieniu: „o której mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 1”,

3) ust. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ponownego wynajmu w trybie przetargowym,”,

3. w § 6 uchwały:
1) ust. 1 otrzymuje nastCpuj>ce brzmienie:

 „1. Ustala siC preferencyjne stawki czynszu, jako 
obnicenie stawki bazowej, o której mowa w § 4 ust. 2 
i 3, dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 3, o ile 
przyjm> do realizacji obowi>zki w zakresie technicznego 
utrzymania i remontu lokali, objCtych ofert> najmu, w 
nastCpuj>cej wysokoWci:
1) dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 12, 13, 

14        - 5% stawki bazowej,
  z zastrzeceniem postanowieM § 2 ust. 4 i § 12 ust. 6,
2) dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 7 (z 

wył>czeniem szkół wycszych), 8, 9,10,11 
     - 10% stawki bazowej,
3) dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 9a  

 - 30% stawki bazowej,
4) dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, 6, 

7 (w odniesieniu do szkół wycszych) 
     - 50% stawki bazowej,
5) dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, 3, 4, 

5                - 90% stawki bazowej.”,
2) po ustCpie 1a dodaje siC ustCp 1b w brzmieniu:
 „1b. Prezydent Miasta GdaMska, na wniosek podmiotów, 

o których mowa w § 2 ust. 3, moce przyznać uprawnienie 
do zastosowania preferencyjnej stawki czynszu w  
wysokoWci okreWlonej w ust. 1 równiec w przypadku, gdy 
lokal został wynajCty tym podmiotom do dnia 31 grudnia 
2008 r. w drodze przetargu publicznego, o którym mowa  
w § 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 4.”,

3) w ust. 3 po słowach „Najemcom zatrudniaj>cym” dodaje 
siC słowa „w lokalu” oraz po słowach „wWród ogółu 
zatrudnionych” dodaje siC słowa „w lokalu”,

4) w ust. 5 po słowach „najemców szkol>cych” dodaje siC 
słowa „w lokalu” oraz po słowach „lub zatrudniaj>cych” 
dodaje siC słowa „w lokalu”,

5) w ust. 8 po słowach „rzemieWlników szkol>cych” 
dodaje siC słowa „w lokalu” oraz po słowach „lub 
zatrudniaj>cych” dodaje siC słowa „w lokalu”,

6) po ustCpie 14 dodaje siC ustCp 15 w brzmieniu:
 „15. Na wniosek podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 

3 pkt 14, obnica siC o 50% stawkC czynszu za najem 
powierzchni korytarzy w przypadku, gdy współczynnik 
obliczony jako iloraz ł>cznej powierzchni korytarzy do 
całkowitej powierzchni ucytkowej najmowanego lokalu 
jest nie nicszy nic 40%.”,

4. w § 7 ust. 2 uchwały po słowach „lub zatrudnienia” dodaje 
siC słowa „w lokalu”,

§ 2

Upowacnia siC Przewodnicz>cego Rady Miasta GdaMska 
do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w terminie do dnia 
31 lipca 2009 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi Miasta 
GdaMska.


