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 UCHWAŁA Nr VII/58/11
Rady Miasta Gdańska

 z dnia 17 lutego 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon  
Doliny Czystej Wody 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, z 2010 Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 
106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996, Nr 155, poz. 1043), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. 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, 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) 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 Oliwa Górna rejon Doliny Czystej 
Wody w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 0243) 
zwany dalej „planem”, obejmujący obszar o powierzchni 
około 13,2 ha otoczony lasami Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego, jak na rysunku planu

§ 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) 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-
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;

3) 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;

4) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie 
czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie;
5) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, ot-

warte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;

§ 3

  Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 
przeznaczenia terenów ustalone w niniejszym planie.
1. Tereny zieleni i wód:

1) ZP tereny zieleni urządzonej -takie jak: parki, ogro-
dy, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, 
zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, 
zabytkowe fortyikacje;

2) ZP62 tereny zieleni urządzonej -tereny miejskiej zie-
leni urządzonej dostępne dla publiczności, np.: parki, 
zieleńce, ogrody zabytkowe i tematyczne. Dopuszcza 
się:
a) budynki obsługujące użytkowników, np.: gastro-

nomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycz-
nego, pod warunkiem ustalenia w planie ich 
szczegółowej lokalizacji lub zasad kształtowania 
zabudowy,

b) obiekty obsługujące użytkowników nie wymaga-
jące pozwolenia na budowę;

2. Tereny komunikacji:
1) KX tereny wydzielonych ciągów: pieszych, pieszo-

jezdnych, pieszo-rowerowych, rowerowych, ulic o 
równoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i koło-
wym

3. Na terenach transportu drogowego: KD (za wyjątkiem 
KD84), KS i KX, dopuszcza się obiekty stanowiące tra-
dycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty 
sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystanko-
we, nośniki reklamowe, w tym również na lokalizacjach 
tymczasowych;

§ 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;

3. ustalone w planie zasady podziału terenów na działki 
nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń 
sieciowych infrastruktury technicznej;

§ 5

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 3 tereny 
oznaczone numerami trzycyfrowymi od 001 do 003;

2. Dla każdego z w/w terenów określa się ustalenia szcze-
gółowe ujęte w kartach terenów;

§ 6

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001 - ZP62 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0243;

1. Numer terenu: 001;
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2. Powierzchnia terenu: 12,04 ha;
3. Przeznaczenie terenu: ZP62 teren zieleni urządzonej;
4. Funkcje wyłączone:

1) zieleń leśna;
2) zieleń parkowa;
3) budynki i obiekty obsługujące użytkowników z za-

strzeżeniem ust. 17 pkt 1,2;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

uznany za zgodny z planem: w streie „b” wydzielonej 
liniami podziału wewnętrznego istniejący mostek prze-
kraczający potok Czystej Wody;

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) w streie „b” wydzielonej liniami podziału wewnętrz-

nego ciąg pieszo - rowerowy po śladzie drogi grunto-
wej tzw. „Drodze Marnych Mostów”, jak na rysunku 
planu;

2) w streie „b” wydzielonej liniami podziału wewnętrz-
nego ciągi piesze ogólnodostępne wzdłuż północnej 
i południowej granicy terenu oraz ciąg pieszy łączący 
ciąg pieszo - rowerowy z ciągiem pieszym wzdłuż 
północnej granicy terenu;

3) zakaz grodzenia z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1 lit.d;
4) zakaz lokalizacji nośników reklamowych;
5) zakaz lokalizacji małej architektury z zastrzeżeniem 

ust. 17 pkt 1,2;
6) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11,  

12, 17;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

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

tury technicznej:
  1) dostępność drogowa: z ciągu pieszo-jezdnego 003-

KX;
  2) parkingi: wyklucza się;
  3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;
  4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;
  5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie 

powierzchniowe;
  6) zaopatrzenie w energie elektryczną: z sieci elektro-

energetycznej;
  7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
  8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;
  9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po se-

gregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
- zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy;

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej:
1) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy;
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w 

ust. 6 pkt 1,3,4,5 oraz ust. 11 pkt 3,5,6;
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-

wych: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

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

2) zachowanie obudowy biologicznej potoku;
3) zachowania otwartego koryta potoku (dopuszczalna 

regulacja przekrojów poprzecznych i umocnienie 
brzegów materiałami naturalnymi);

4) zachowanie szpaleru łęgowego i zadrzewień nad 

potokiem (wycinka ograniczona do cięć sanitar-
nych);

5) utrzymanie terenu jako otwartego wnętrza krajobra-
zowego (z wykluczeniem nasadzeń zieleni wysokiej 
i średniej oraz zachowaniem zespołu łąk);

6) realizacja ciągów pieszych i pieszo - rowerowych 
wyłącznie z zastosowaniem nawierzchni naturalnej, 
przepuszczalnej;

7) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu (z 
dopuszczeniem biologicznych metod przeciwdzia-
łania erozji zboczy);

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: zgodnie z ust. 6 pkt 5;
2) nośniki reklamowe: zgodnie z ust. 6 pkt 4;
3) tymczasowe obiekty usługowo - handlowe: zakaz 

lokalizacji;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;
5) zieleń: zgodnie z ust. 11 pkt 4,5;

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

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

15. Stawka procentowa: nie dotyczy;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów:
1) teren położony w obrębie Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu znajduje 
się użytek ekologiczny „Dolina Czystej Wody”, 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

3) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do 
rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej 
Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego - zago-
spodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) w streie „a” wydzielonej liniami podziału we-

wnętrznego dopuszcza się:
a) realizację zadaszeń (z miejscami do siedzenia i 

stołami) o wymiarach maksymalnych rzutu 5m 
na 7m i wysokości maksymalnej do 3,5m - wy-
konanych z drewna;

b) realizację obiektów małej architektury służących 
utrzymaniu porządku;

c) realizację tablic informacyjnych;
d) wydzielenie terenu lokalizacji zadaszeń ogrodze-

niem drewnianym o wysokości do 1m;
2) w streie „b” wydzielonej liniami podziału we-

wnętrznego dopuszcza się:
a) realizację dwóch kładek pieszych o konstrukcji 

drewnianej i szerokości maksymalnej do 1,8m;
b) realizację tablic informacyjnych, lokalizowanych 

wzdłuż ciągów pieszych;
3) wyznaczony w terenie ciąg pieszo - rowerowy, o 

którym mowa w ust. 6 pkt 1, pełnić będzie funkcję 
dojazdu do terenu 002- ZP, zgodnie z § 7 ust. 9  
pkt 1;

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-
wania decyzji administracyjnych: zalecane lokalizacje 
ciagów pieszych, o których mowa w ust. 6 pkt 2, jak 
na rysunku planu;
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§ 7

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002 - ZP 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0243;

1. Numer terenu: 002;
2. Powierzchnia terenu: 1,07 ha;
3. Przeznaczenie terenu: ZP teren zieleni urządzonej;
4. Funkcje wyłączone:

1) zieleń leśna;
2) zieleń parkowa;
3) budynki i obiekty obsługujące użytkowników;

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych;
2) zakaz lokalizacji małej architektury;
3) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie drew-

nianych ażurowych, o wysokości maksymalnej do 
1,0m;

4) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
1) linie zabudowy: nie dotyczy;
2) wielkość powierzchni zabudowy: nie dotyczy;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 

nie dotyczy;
4) intensywność zabudowy: nie dotyczy;
5) wysokość zabudowy: nie dotyczy;
6) formy zabudowy: nie dotyczy;
7) kształt dachu: nie dotyczy;
8) inne: wielkość działki minimalna 1,07 ha;

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie dotyczy;

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej:
  1) dostępność drogowa: ograniczona do ruchu eksplo-

atacyjnego z terenu 001 - ZP62, poprzez ciąg pieszo 
- rowerowy, jak na rysunku planu;

  2) parkingi: wyklucza się;
  3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;
  4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;
  5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie 

powierzchniowe;
  6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektro-

energetycznej;
  7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
  8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;
  9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po se-

gregacji wywóz na stanowisko miejskie, pozostałe 
- zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy;

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej:
1) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy;
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w 

ust. 6 pkt 1,2,3 oraz ust. 11 pkt 2,3,4;
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-

wych: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

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

2) utrzymanie terenu jako otwartego wnętrza krajobra-
zowego (z wykluczeniem nasadzeń zieleni wysokiej 
i średniej);

3) realizacja ciągów pieszych wyłącznie z zastosowa-
niem nawierzchni naturalnej, przepuszczalnej;

4) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie 

dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 

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

15. Stawka procentowa: nie dotyczy;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów:
1) teren położony w obrębie Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego, zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

2) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do 
rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej 
Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego - zago-
spodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się;

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawa-
nia decyzji administracyjnych: nie ustala się;

§ 8

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003 - KX 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0243;

1. Numer terenu: 003;
2. Powierzchnia terenu: 0,12 ha;
3. Przeznaczenie terenu: KX teren wydzielonego ciągu 

pieszo-jezdnego;
4. Funkcje wyłączone: obiekty stanowiące tradycyjne 

wyposażenie ulic, również na lokalizacjach tymczaso-
wych;

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

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych;
2) zakaz grodzenia;
3) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11,12;

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

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie dotyczy;

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej:
  1) dostępność drogowa: z ulicy Bytowskiej poprzez 

ciąg pieszo - jezdny, poza granicami planu;
  2) parkingi: wyklucza się;
  3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;
  4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;
  5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie 

do układu odwodniającego;
  6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektro-

energetycznej;
  7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
  8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;
  9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po se-

gregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
- zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy;

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
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krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej:
1) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy;
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w 

ust. 6 pkt 1,2;
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-

wych: do zachowania historyczna nawierzchnia z 
bruku;

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

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zgodnie z ust. 6 pkt 1;
3) tymczasowe obiekty usługowo - handlowe: zakaz 

lokalizacji;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;
5) zieleń: dopuszcza się;

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

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

15. Stawka procentowa: nie dotyczy;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: teren położony w obrębie obszaru wpisa-
nego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny 
Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego - za-
gospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się;

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawa-
nia decyzji administracyjnych: nie ustala się;

§ 9

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1. część graiczna - rysunek planu Oliwa Górna rejon 
Doliny Czystej Wody w miescie 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 technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich inansowania (załącznik nr 3);

§ 10

  Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:
1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem;

2. publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Miasta Gdańska;

§ 11

  Traci moc we fragmentach objętych granicami niniej-
szego planu miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu Zespołu Rekreacyjnego Dolina 
Radości - część centralna w mieście Gdańsku, uchwała 
nr XIX/567/04 z dnia 22 stycznia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego Nr 23, poz. 499 z dnia 27.02.2004r.);

§ 12

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 10, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/58/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 17 lutego 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU PLANU
Uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/58/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 17 lutego 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISA-
NYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁAS-
NYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy.

1215

 UCHWAŁA Nr VII/59/11
Rady Miasta Gdańska

 z dnia 17 lutego 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa  
– rejon ulic Junony i Hery w mieście Gdańsku.

  Na podstawie art. 14 ust. 1 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 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 
871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130, poz. 871), 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie 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, 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. 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) 
uchwala się, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego Osowa – rejon ulic Junony i 
Hery w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 2138) 
zwany dalej „planem”, obejmujący obszar o powierzchni 
około 7,5 ha od południa ograniczony ulicą Junony, od 
zachodu ulicami Koziorożca i Diany, od północy ulicą 
Heleny, od wschodu ulicą Hery i terenem kościoła przy 
ulicy Wodnika.

§ 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) intensywność zabudowy - stosunek powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków na działce do powierzchni działki. W karcie 

terenu można ustalić intensywność zabudowy dla tere-
nu lub terenu inwestycji. Do intensywności zabudowy 
nie wlicza się przeznaczonej pod parkingi powierzchni 
najniższych kondygnacji nadziemnych, częściowo, 
zagłębionych w gruncie;

3) 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;

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) 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, instalacji 
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 zabudo-
wy swoją masą. Dopuszcza się mierzenie wysokości 
oddzielnie dla poszczególnych części budynków;

6) 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-
pewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami 
pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych 


