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 UCHWAŁA Nr XVI/238/11

Rady Miasta Gdańska

 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia - 

szkoła w zespole Dworu Krzyżowniki w mieście Gdańsku.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003r. 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 Nr220 
poz. 1413, z 2010 Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 
poz. 675, Nr 119poz. 804, Nr 130 poz. 871,Nr 149 poz. 996, 
Nr155 poz. 1043, z 2011r. Nr 32 poz. 159), art. 18 ust. 2 pkt 
5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001r. 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 2007r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 
180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, 
Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, 
Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679) uchwala 
się co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Zabornia – szkoła w ze-
spole Dworu Krzyżowniki w mieście Gdańsku (o numerze 
ewidencyjnym 1841) zwany dalej „planem”, obejmujący 
obszar o powierzchni 2,14 ha, graniczący:

1) od północy z ogródkami działkowymi „Nowolipie”,
2) od południa z ulicą Kartuską,
3) od zachodu i wschodu z terenami zabudowy miesz-

kaniowej i usługowej,
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 lub ich części o 
wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i przekrytych 
ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudówek ponad 
dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala 
wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia, mierzo-
nych po obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem 
tynków i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń 
Do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo 
powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów;

3) 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, w którym jest prowa-
dzona działalność gospodarcza. Dopuszcza się najwyżej 
dwa mieszkania (w odrębnym budynku mieszkalnym 
lub w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością 
gospodarczą), przy czym łączna powierzchnia użytkowa 
mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni 
użytkowej wykorzystywanej na cele działalności go-
spodarczej;

4) typ zabudowy – zespół następujących cech zabudowy: 
usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, 
rodzaj dachu;

5) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od najniższej 
rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub podpór naj-
niższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię terenu 
(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, instala-
cji i elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, 
reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak: 
anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, 
nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, 
centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), 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 po-
szczególnych części budynków;

6) bryła budynku - zespół następujących cech budynku:
a) typ zabudowy,
b) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek 

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

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

7) dach stromy – dach, który spełnia równocześnie nastę-
pujące warunki:
a) połacie 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 odwzorowanym na 
rzucie poziomym.

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

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

9) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia 
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz – określonych w ustaleniach 
planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń 
nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów 
zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych 
obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie sta-
nowią 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) zieleń do utrzymania i wprowadzenia – obszar zie-
leni wyznaczony w planie wewnątrz terenu o innym 
przeznaczeniu z określonych przestrzennie powodów 
środowiskowych, takich jak: ochrona istniejących sku-
pisk zieleni, wskazania do pokrycia terenu zielenią (np. 
skarpy, zagrożenie osuwiskami, podmokłości), lokalne 
powiązania ekologiczne, zieleń izolacyjna. Minimum 
80% obszaru tej zieleni musi stanowić powierzchnia 
biologicznie czynna. W karcie terenu można ustalić 
odrębnie dla tych obszarów większy jej udział. Jako 
zieleń towarzysząca innym funkcjom, utrzymywana i 
pielęgnowana przez właściciela terenu (użytkownika) 
może ona być urządzona i służyć celom rekreacyj-
nym w stopniu i w sposób nie kolidujący z celami jej 
ustalenia. Na tych zasadach w granicach zieleni do 
utrzymania i wprowadzenia dopuszcza się:
a) ścieżki piesze i rowerowe, małą architekturę i 

placyki zabaw dla dzieci, drogi eksploatacyjne dla 
urządzeń infrastruktury technicznej, chyba że w 
karcie terenu ustalono inaczej,

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

c) ciągi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnętrzne - bez 
miejsc postojowych - w przypadku dopuszczenia 
ich w karcie terenu wraz z określeniem warunków 
(np. liczba, orientacyjna lokalizacja);

12) 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;

13) powierzchnia biologicznie czynna – teren biologicz-
nie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.

§ 3

  Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 
przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:
  Tereny zabudowy usługowej:
  U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publicz-
ne:

a) z wyłączeniem:
— rzemiosła produkcyjnego,
— stacji paliw,
— warsztatów samochodowych blacharskich i lakier-

niczych,
— stacji obsługi samochodów ciężarowych i auto-

busów,
b) dopuszcza się:

— parkingi i garaże dla samochodów osobowych,
— salony samochodowe (z serwisem),
— małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytko-

wej,
— budynki zamieszkania zbiorowego,
— mieszkania integralnie związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą.

§ 4

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

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

§ 5

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

Wska niki miejsc 
postojowych 
strefa C obszary 
zabudowy miejskiej 

Lp . Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia

strefa 
nieograniczonego 
parkowania 

1 2 3 4 
1. Mieszkania integralnie zwi zane 

z prowadzon  dzia alno ci  
gospodarcz  

1 mieszkanie Min. 2 

2. Domy studenckie, internaty 10 pokoi Min. 0,9 
3. Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokój Min. 0,4 
4. Schroniska m odzie owe 10 ó ek Min. 0,9 
5. Hotele 1 pokój Min. 0,6 
6. Pensjonaty, pokoje go cinne, obiekty 

wiadcz ce us ugi hotelarskie 
1 pokój Min. 1 
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7. Motele 1 pokój Min. 1 
8. Domy dziennego i sta ego pobytu dla 

osób starszych, domy opieki 
10 ó ek Min. 0,9 

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

1000 m2 pow. 
sprzeda y 

Min. 32 

10. Targowiska 1000 m2 pow. 
handlowej 

Min. 50 

11. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc 
konsumpcyjnych 

Min. 15 

12. Biura, urz dy, poczty, banki – obiekty 
do200 m2 pow. u ytkowej 

100 m2 pow. 
u ytkowej 

Min. 5 

13. Biura, urz dy, poczty, banki – obiekty 
powy ej 200m2 pow. u ytkowej 

100 m2 pow. 
u ytkowej 

Min. 3 

14. Przychodnie, gabinety lekarskie, 
kancelarie adwokackie – obiekty 
ma edo 200 m2 pow. u ytkowej 

100 m2 pow. 
u ytkowej 

Min. 5 

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

100 mÝ pow. 
u ytkowej 

Min. 2,5 

16. Ko cio y, kaplice 1000 m2 pow. 
u ytkowej 

Min. 12 

17. Domy parafialne, domy kultury 100 mÝ pow. 
u ytkowej 

MIN. 3 

18. Kina 100 miejsc 
siedz cych 

Min. 5 

19. Teatry, filharmonie 100 miejsc 
siedz cych 

Min. 15 

20. Muzea ma e do 1000 m2 powierzchni 
wystawienniczej 

1000 m2 pow. 
wystawienniczej 

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

21. Muzea du e powy ej 1000 m2 
powierzchni wystawienniczej 

1000 m2 pow. 
wystawienniczej 

Min. 20 + 0,3 m.p. dla 
autokaru 

22. Muzea na wolnym powietrzu – 
skanseny 

10 000 m2 pow. 
terenu 

ustala si  
indywidualnie w karcie 

terenu 
23. Centra muzealne 1000 m2 pow. 

u ytkowej 
Min. 20 + 0,5 m.p. dla 

autokaru 

24. Centra wystawienniczo-targowe 1000 m2 pow. 
u ytkowej 

powierzchnia 
parkingowa min. 40% 

pow. u ytkowej  
 lub  

 80% pow. 
wystawienniczej  

 lub  
 min. 40 m-c/ 1000 m2 

pow. u ytkowej 
25. Szko y podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie do 

nauki 
Min. 0,5 

26. Szko y rednie 1 pomieszczenie do 
nauki 

Min. 1,0 

27. Szko y wy sze, obiekty dydaktyczne 10 studentów  
 lub  
 1 pomieszczenie  
 do nauki 

Min. 1,5  
 lub  

 Min. 4 

28. Przedszkola, wietlice 1 oddzia  Min. 3 
29. Szpitale, kliniki 1 ó ko Min. 1 
30. Zak ady przemys owe, rzemios o 

w dzielnicach: Po udnie. Port, Zachód 
100 zatrudnionych na 
najliczniejszej 
zmianie 

MIN. 40 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 120 — 13298 — Poz. 2423

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaź-
niki stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Ustala się na obszarze objętym planem jeden teren 
oznaczony numerem trzycyfrowym 001.

2. Dla w/w terenu określa się ustalenia szczegółowe ujęte 
w karcie terenu.

§ 7

  KARTA TERENU OZNACZONEGO 

SYMBOLEM 001-U33 MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

O NUMERZE EWIDENCYJNYM 1841

1. Numer terenu: 001.
2. Powierzchnia terenu: 2,14 ha.
3. Przeznaczenie terenu: U33 – teren zabudowy usługo-

wej.
4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2,

2) szpitale i domy opieki społecznej, z zastrzeżeniem 
ust. 11 pkt 2.

3) salony samochodowe (z serwisem).
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

uznany za zgodny z planem:
1) zabudowa i zagospodarowanie o parametrach innych 

niż określone w:
a) ust. 7 dotyczących: maksymalnej wielkości po-

wierzchni zabudowy, maksymalnej intensywności 
zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, 
kształtu dachu,

b) w ust. 9 dotyczących parkingów,
2) funkcja produkcyjna – drukarnia,
3) wolnostojący nośnik reklamowy zlokalizowany w 

południowo - zachodniej części terenu,
4) stacja transformatorowa znajdująca się w obszarze 

„d” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego 
jak na rysunku planu, zlokalizowana poza liniami 
zabudowy, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a, b.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 10, 

11,
2) zakaz lokalizacji reklam za wyjątkiem szyldów o 

maksymalnej powierzchni 0,5m2, związanych z pro-
wadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia, z 
zastrzeżeniem pkt 3,

3) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni po-
wyżej 0,5m2, związanych z prowadzoną działalnością, 
będących integralną częścią projektu elewacji lub 
projektu zagospodarowania terenu,

4) części naziemne i nadziemne infrastruktury teleko-
munikacyjnej należy realizować w sposób zamasko-
wany, z zastrzeżeniem pkt 5,

5) zakaz lokalizacji budowli i urządzeń mających nega-
tywny wpływ na historyczny zespół Dworu Krzyżow-
niki,

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy jak 
na rysunku planu,

b) obowiązujące linie zabudowy jak na rysunku pla-
nu,

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją:
a) minimalna: nie ustala się,
b) maksymalna: 40%,

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej:
a) dla obszaru położonego w granicach OSTAB, jak 

na rysunku planu: 80%,
b) dla obszaru położonego w granicach zieleni do 

utrzymania i wprowadzenia, jak na rysunku planu: 
80%,

c) do pozostałych powierzchni działek budowlanych 
objętych inwestycją: 0%,

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej 
objętej inwestycją:

  a) minimalna: 0,
  b) maksymalna: 1,2;
5) wysokość zabudowy:

a) minimalna: nie ustala się,
b) maksymalna dla obszarów wyznaczonych liniami 

podziału wewnętrznego i oznaczonych symbolami 
„a”, „b”, „c”, jak na rysunku planu: 10m,

c) maksymalna na pozostałym terenie: 15 m, z za-
strzeżeniem ust. 10 pkt 3 lit. b,

6) gabaryty inne: dowolne,
7) formy zabudowy: dowolne,
8) kształt dachu: stromy minimum dwuspadowy, z 

zastrzeżeniem ust. 10 pkt 3 lit. a, b.
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy.
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruk-

tury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy Kartuskiej (poza grani-

cami planu) ograniczona do istniejących zjazdów,
2) parkingi: do realizacji na działce budowlanej objętej 

inwestycją:
a) dla samochodów osobowych: zgodnie z § 5 

uchwały,
b) dla rowerów: minimum 0,5 miejsca postojowego 

na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, z zastrze-
żeniem lit. c,

c) miejsce postojowe dla rowerów musi umożliwiać 
przymocowanie ramy i przynajmniej jednego koła 
do elementu trwale związanego z podłożem lub 
budynkiem,

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie 

na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektro-

energetycznej,

31. Rzemios o us ugowe 100 mÝ pow. 
u ytkowej 

MIN. 2 

32. Ma e obiekty sportu i rekreacji 100 mÝ pow. 
u ytkowej 

Min. 4 

33. Kryte p ywalnie 100 mÝ lustra wody Min. 5 
34. Korty tenisowe (bez miejsc dla 

widzów) 
1 kort Min. 2 
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7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprze-
wodowy,

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub ni-
skoemisyjnych źródeł lokalnych,

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po se-
gregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopusz-
cza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej:

 1) strefy ochrony dóbr kultury:
a) część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą 

ochrony konserwatorskiej historycznego zespołu 
Dworu Krzyżowniki,

b) część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą 
ochrony konserwatorskiej archeologicznej,

 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) w strefi e ochrony konserwatorskiej historyczne-

go zespołu Dworu Krzyżowniki nowa zabudowa 
z dachem stromym, dwuspadowym z pokryciem 
ceramicznym,

b) w strefi e ochrony konserwatorskiej - w granicach 
OSTAB, jak na rysunku planu, należy zachować 
istniejące ukształtowanie terenu.

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych:
a) obiekty o wartościach kulturowych przy ulicy 

Kartuskiej 245a, oznaczone na rysunku planu 
– ochronie podlegają historyczne: bryły budyn-
ków, detal architektoniczny, materiał elewacyj-
ny i pokrycia dachu, forma stolarki okiennej i 
drzwi,

b) obiekty o wartościach kulturowych przy ulicy 
Kartuskiej 245, oznaczone na rysunku planu 
– ochronie podlegają historyczne: bryły budyn-
ków, detal architektoniczny, materiał elewacyj-
ny i pokrycia dachu, forma stolarki okiennej i 
drzwi,

c) wszelkie prace ziemne w obrębie strefy ochrony 
konserwatorskiej archeologicznej wymagają 
nadzoru archeologicznego.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) północna część terenu, jak na rysunku planu, objęta 

Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB),

2) dopuszcza się lokalizację szpitali i domów opieki 
społecznej, pod warunkiem dotrzymania wymaga-
nych dopuszczalnych poziomów hałasu w środowi-
sku z uwzględnieniem stanu zabudowy istniejącej 
w chwili wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na 
budowę oraz uciążliwości ulicy, o której mowa w 
ust. 17 pkt 1,

3) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowa-
dzających poziom hałasu do wartości zgodnych z 
obowiązującymi normami,

4) zieleń do utrzymania i wprowadzenia jak na rysunku 
planu, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4.

5) maksymalne zachowanie drzewostanu na terenie 
OSTAB.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie 
dotyczy.

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

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 

zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów 
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie 
ustala się.

15. Stawka procentowa:
1) dla obszaru wyznaczonego liniami podziału we-

wnętrznego i oznaczonego symbolem „b”, jak na 
rysunku planu: 30%,

2) na pozostałym terenie: nie dotyczy.
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) na części terenu występują wysokie poziomy hałasu 

w środowisku od ulicy Kartuskiej (poza granicami 
planu),

2) dopuszcza się zabudowę na granicy działek, z za-
strzeżeniem ust. 7 pkt 1 lit. a, b,

3) maksymalne natężenie odpływu wód opadowych 
odpowiadające współczynnikowi spływu 0,55.

4) w zieleni do utrzymania i wprowadzenia (w grani-
cach OSTAB) dopuszcza się terenowe urządzenia 
sportowo - rekreacyjne o powierzchniach nie prze-
kraczających powierzchni boisk do gier małych.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawa-
nia decyzji administracyjnych:
1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-

płowniczej,
2) zaleca się zdrenowanie stromych zboczy i wypro-

wadzenie wód opadowych poza teren zbocza,
3) zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu ich 

późniejszego wykorzystania,
4) część terenu obejmująca zadrzewiony stok doliny 

Potoku Siedlickiego potencjalnie zagrożona rucha-
mi mas ziemnych,

5) na obszarze położonym w północnej części OSTAB 
proponowany użytek ekologiczny „Skarpa w Krzy-
żownikach”,

6) istniejący kanał deszczowy (kanał obiegowy dla 
Potoku Siedlickiego) o średnicy 1,0m – zaleca się 
pas wolny od zabudowy o szerokości co najmniej 
4 m od skrajni kanału oraz umożliwienie dojazdu 
dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3 m,

7) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki 
Wojennej RP.

§ 8

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1) część grafi czna – rysunek miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Zabornia – szkoła 
w zespole Dworu Krzyżowniki w mieście Gdańsku 
w skali 1:1000 (załącznik nr 1),

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2),

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich fi nansowania (załącznik nr 3).

§ 9

  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.
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§ 10

  Traci moc we fragmencie objętym granicami niniej-
szego planu miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego rejonu ulic Łostowickiej i Kartuskiej w mieście 
Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr XLIX/1674/06 Rady 
Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego Nr 76 z dnia 21 lipca 2006 roku, poz. 1551).

§ 11

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

 
Za��cznik nr 1 
do uchwa�y nr XVI/238/11 
Rady Miasta Gda�ska 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 120 — 13301 — Poz. 2424

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/238/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu.

Uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/238/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania.

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

2424

 UCHWAŁA Nr IX/65/2011

Rady Miejskiej w Kwidzynie

 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym

 przez Gminę Miejską Kwidzyn.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 
1Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. 
U. z 2001 Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 
1271; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 181 poz. 1337; 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, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; 
Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113) w związku z art. 14 ust. 
5Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 
1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781: z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 
1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. 
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 
70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 
1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 148, poz. 
991; Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1

  Przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miej-
ską Kwidzyn zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę w zakresie podstawy programowej określonej 
w Rozporządzeniu z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształ-
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 4, poz. 17) w wymiarze pięciu godzin dzien-
nie.

§ 2

  Przedszkole realizuje podstawę programową w godzi-
nach od 8.00 do 13.00.

§ 3

1. Odpłatność rodziców/opiekunów prawnych za każdą 
rozpoczętą godzinę udziału dziecka w zajęciach prze-
kraczających podstawę programową wynosi 0,2% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego 
zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 roku o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1679 z późniejszymi zmianami).

2. Opłata, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje opłaty za 
wyżywienie dziecka.

3. W przypadku, gdy do tego samego przedszkola pub-
licznego uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej 
rodziny, to opłata określona w ust. 1 za drugie dziecko 
ulega zmniejszeniu do 50% oraz 75% za trzecie i każde 
następne dziecko.

§ 4

1. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przed-
szkola na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów 
uwzględniającej normy żywieniowe.

2. Dzienna stawka żywieniowa, o której mowa w ust. 1 
podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka 
w przedszkolu.

§ 5

  Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole 
prowadzone przez Gminę Miejską Kwidzyn świadczeń oraz 
odpłatności, o których mowa w § 3 ust. 1, określi umowa 
zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem 
(opiekunem prawnym) dziecka, która w szczególności 
określi między innymi:

1) okres, na który jest zawierana i termin wnoszonych 
opłat,

2) wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
3) ilość posiłków i koszt surowca do ich przygotowa-

nia.

§ 6

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kwidzyna.

§ 7

  Traci moc Uchwała Nr XXXVI/285/05 Rady Miejskiej 
w Kwidzynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 
opłat w przedszkolu publicznym w Kwidzynie za świad-
czenia zapewniające nauczanie i wychowanie dziecka 
ponad podstawy programowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
Nr 17, poz. 2361 z 25.11. 2005 r.).

§ 8

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie

Kazimierz Gorlewicz


