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   Zał>cznik nr 3
   do Uchwały Nr XXXII/884/09
   Rady Miasta GdaMska 
   z dnia 29 stycznia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Siedlce II rejon ulic Malczewskiego, 
gen.Stefana Grota-Roweckiego i Bystrzyckiej w mieWcie 
GdaMsku

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania.
I. BUDOWA DRÓG I URZ=DZEL KOMUNIKACYJNYCH:
1. karta terenu nr 007-KD80, teren ulicy dojazdowej 

– odcinek ul. Bystrzyckiej stanowi>cy dojazd do terenu 
004-M/U31 o przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
z uzbrojeniem – długoWć ok. 20 m
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie z 

funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy ulicy 
oraz uzbrojenia) i współfinansowania na podstawie 
umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 
uzbrojenia wodoci>gowo-kanalizacyjnego i odwodnie-
nia– ze Wrodków NFOV i WFOViGW

2. karta terenu nr 008-KDW, teren ulicy wewnCtrznej, z 
uzbrojeniem obsługuj>cym tereny gminne – długoWć ok. 
130 m
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie z 

funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy ulicy 
oraz uzbrojenia) i współfinansowania na podstawie 
umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 
uzbrojenia wodoci>gowo-kanalizacyjnego i odwodnie-
nia– ze Wrodków NFOV i WFOViGW,

- uwarunkowaniem zewnCtrznym uzbrojenia jest budowa 
przewodu kanalizacji deszczowej w ul. J.Malczewskie-
go, długoWci ok. 250 m.

W skład uzbrojenia dróg wchodz>:
- wodoci>gi,
- przewody kanalizacji sanitarnej,
- przewody kanalizacji deszczowej,
- linie elektroenergetyczne,
- ciepłoci>gi,
- gazoci>gi,
wraz z urz>dzeniami sieciowymi.
Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s> ze 

Wrodków budcetowych gminy.
Wodoci>gi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane 

s> ze Wrodków właWciciela sieci.
Linie elektroenergetyczne, ciepłoci>gi i gazoci>gi realizo-

wane s> przez przedsiCbiorstwa energetyczne posiadaj>ce 
koncesje.

1033

 UCHWAŁA Nr XXXII/885/09

Rady Miasta GdaMska

 z dnia 29 stycz nia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzycowania ulic Łódzkiej 

i VwiCtokrzyskiej 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), 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) 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 rejonu skrzycowania ulic Łódzkiej 
i VwiCtokrzyskiej w mieWcie GdaMsku (o numerze ewiden-
cyjnym 1834) zwany dalej „planem”, obejmuj>cy obszar o 
powierzchni 25,9 ha, ograniczony:
— od północy zabudow> wielorodzinn> przy ul. D>brówki 

(Osiedle UjeWcisko I) i osiedlem zabudowy jednorodzinnej 
„Na Stoku”,

— od wschodu Osiedlem Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Południe”,
— od południa dolin> Potoku OruMskiego,
— od zachodu lasem wzdłuc ul. Łódzkiej i zespołem 

zabudowy szeregowej przy ul. Orl>t Lwowskich.

§ 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 
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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) typ zabudowy – zespół nastCpuj>cych cech zabudowy: 
usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, 
rodzaj dachu (płaski, stromy).

 Jeceli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie 
w typie zabudowy istniej>cej – typ ten okreWla zabudowa 
istniej>ca w bezpoWrednim s>siedztwie projektowanej. 
Na fragmentach niezabudowanych, poza bezpoWrednim 
s>siedztwem zabudowy istniej>cej – ustalenie 
typu zabudowy nie obowi>zuje, chyba ce takce dla 
tych fragmentów został ustalony obowi>zuj>cy typ 
zabudowy.

7) 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, 
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.

8) dach stromy – dach, który spełnia równoczeWnie 
nastCpuj>ce warunki:
a) połacie dachowe s> nachylone do poziomu pod k>tem 

wiCkszym nic 30o, w przypadku górnej połaci dachu 
mansardowego – pod k>tem wiCkszym nic 10o,

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

 Za dach stromy uwaca siC równiec dachy w kształcie 
kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu.

9) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie 
(OSTAB) - ci>gła struktura przestrzenna wi>c>ca ze 
sob> najbardziej wartoWciowe, rócnorodne tereny 
zieleni, fragmenty terenów otwartych (w tym wód 
powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania 
miejskiego o ograniczonej zabudowie, a takce 
zapewniaj>ca ich powi>zanie z odpowiednimi terenami 
pozamiejskimi. OSTAB składa siC z podstawowych 
elementów strukturalnych i ci>gów ł>cz>cych, które 
zapewniaj> w jego obrCbie ekologicznych reguł ci>głoWci 
w czasie i przestrzeni oraz rócnorodnoWci biologicznej.

10) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia 
ograniczaj>ca obszar, na którym dopuszcza siC wzno-
szenie budynków oraz – okreWlonych w ustaleniach 
planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeM nad 
wejWciami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnCtrz-
nych, pochylni, tarasów, czCWci podziemnych obiektów 
budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowi> ina-
czej.

11) makroniwelacja – zmiana naturalnej rzeaby i nachyle-
nia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) o 
wysokoWć wzglCdn> wiCksz> nic 1 m. Nie uwaca siC 
za makroniwelacjC wkopanie w stok jednej kondygna-
cji pojedynczego budynku wolnostoj>cego lub jednej 
kondygnacji sekcji budynku w zabudowie ci>głej lub 
blianiaczej.

12) rekreacyjna zieleM przydomowa – przestrzeM z zieleni>, 
słuc>ca rekreacji i wypoczynkowi mieszkaMców na tere-
nach mieszkaniowych netto, o cechach:
a) lokalizacja na powietrzu (w przestrzeni otwartej)
b) powierzchnia co najmniej 100 m2,
c) zwarta forma - szerokoWć minimum 5 m,
d) zagospodarowanie zieleni> minimum 50% powierzch-

ni kacdej przestrzeni,
e) wyposacenie w urz>dzenia rekreacyjno-wypoczyn-

kowe i sportowe dla rócnych grup wiekowych,
f) dostCpnoWć dla wszystkich mieszkaMców obsługiwa-

nego terenu (przestrzeM półpubliczna).
13) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie 

nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie prze-
znaczenia 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> zago-
spodarowaniem tymczasowym.

§ 3

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotycz>ce 
przeznaczenia terenów ucyte w niniejszym planie:
MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej - 
domy wolno stoj>ce jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej 
działce
M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej - domy 
mieszkalne do 4 mieszkaM
M23 tereny zabudowy mieszkaniowej - wszystkie formy
MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej - domy 
mieszkalne powycej 4 mieszkaM
W terenach mieszkaniowych MN21, M22, M23 i MW24 
dopuszcza siC:
1) usługi spełniaj>ce równoczeWnie ponicsze warunki:

a) brak kolizji z funkcj> mieszkaniow>,
b) mieszcz>ce siC w lokalach ucytkowych do 100 m2 

powierzchni ucytkowej,
c) dysponuj>ce odrCbnym wejWciem z zewn>trz lub 

wejWciem z zewn>trz wspólnym z najwycej jednym 
mieszkaniem.

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne 
z funkcj> mieszkaniow>, np.: schronisko socjalne, 
internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, 
dom dziecka, z wył>czeniem obiektów hotelarskich

U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z 
wył>czeniem:
1) rzemiosła produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierni- 

czych,
4) stacji obsługi samochodów ciCcarowych i autobusów,
Dopuszcza siC:
1) parkingi i garace dla samochodów osobowych,
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2) salony samochodowe (z serwisem),
3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi>zane z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz>.
US tereny sportu i rekreacji
M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawie-
raj>ce wybrane tereny mieszkaniowe: MN21, M22, M23 
i usługowy U33. W planie mocna ustalić proporcjC miedzy 
funkcj> mieszkaniow> a usługow>.
M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawiera-
j>ce tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe: U33 lub US. 
W planie mocna ustalić proporcjC miedzy funkcj> mieszka-
niow> a usługow>.
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 istniej>cych b>da planowanych terenów 
mieszkaniowych,

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>.
ZP tereny zieleni urz>dzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleM 
towarzysz>ca obiektom budowlanym, zieleMce, arboreta, 

alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje
ZP62 tereny zieleni urz>dzonej - tereny miejskiej zieleni 
urz>dzonej dostCpne dla publicznoWci, np.: parki, zieleMce, 
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej 60% 
powierzchni zagospodarowuje siC jako powierzchniC biolo-
gicznie czynn>. Dopuszcza siC:
1) budynki obsługuj>ce ucytkowników, np.: gastronomia, 

szalety, wypocyczalnie sprzCtu turystycznego, pod 
warunkiem ustalenia w planie ich szczegółowej lokalizacji 
i zasad kształtowania zabudowy,

2) obiekty obsługuj>ce ucytkowników nie wymagaj>ce 
pozwolenia na budowC.

KD tereny dróg publicznych
KD80 tereny ulic dojazdowych
KD82 tereny ulic zbiorczych
KD83 tereny ulic głównych, ulic głównych przyspieszonych
KS tereny obsługi transportu drogowego, np.: parkingi, 
garace, stacje obsługi samochodów, stacje paliw, centra 
logistyczne, autoporty.

Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza siC 
obiekty stanowi>ce tradycyjne wyposacenie ulic, np.: kioski 
z pras>, punkty sprzedacy biletów, budki telefoniczne, wiaty 
przystankowe, noWniki reklamowe, w tym równiec na lokali-
zacjach tymczasowych.
KZ94 tereny wCzłów integracyjnych

W terenach KZ94, dopuszcza siC usługi towarzysz>ce z 
zakresu usług U33.

W wodoci>gi, np.: ujCcia wody, zbiorniki wodoci>gowe, 
pompownie wodoci>gowe.

§ 4

Wody opadowe i roztopowe pochodz>ce z zanieczysz-
czonych powierzchni szczelnych wymagaj> oczyszczenia, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi.

§ 5

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

Wskaźniki miejsc 
postojowych 

strefa C 
 obszar zabudowy miejskiej

Lp. Rodzaj funkcji 
Podstawa 

odniesienia 

strefa nieograniczonego 
parkowania 

1 2 3 6 

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN. 2 

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie MIN. 1,2 

3. Domy studenckie, internaty 10 pokoi MIN. 0,9 

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

5. Schroniska młodzieżowe 10 łóżek MIN. 0,9 

6. Hotele 1 pokój   MIN. 0,6 

7. 
Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty świadczące 
usługi hotelarskie 

1 pokój MIN. 1 

8. Motele 1 pokój MIN. 1 

9. 
Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych, 
domy opieki 

10 łóżek MIN. 0,9 

10. Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m
2
 

1000 m
2
 pow. 

sprzedaży 
MIN. 32 

11. Targowiska 
1000 m

2
 pow. 

handlowej 
MIN. 50 

12. Restauracje, kawiarnie, bary 
100 miejsc 
konsumpcyjnych 

MIN. 15 

13. 
Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty do  200 m

2 
pow. 

użytkowej 
100 m

2 
pow. 

użytkowej 
MIN. 5 
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14. Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty powyżej 200m
2 

pow. użytkowej 
100 m

2 
pow. 

użytkowej 
MIN. 3 

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

2
 pow. użytkowej 100 m

2
 pow. 

użytkowej 
MIN. 5 

16. 
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty duże powyżej 200 m

2
 pow. 

użytkowej 

100 m² pow. 
użytkowej 

MIN. 2,5 

17. Kościoły, kaplice 
1000 m

2
 pow. 

użytkowej 
MIN. 12 

18. Domy parafialne, domy kultury 
100 m² pow. 
użytkowej 

MIN. 3 

19. Kina 
100 miejsc 
siedzących 

MIN. 5 

20. Teatry, filharmonie 
100 miejsc 
siedzących 

MIN. 15 

21. Muzea małe do 1000 m
2
 powierzchni wystawienniczej 

1000 m
2
 pow. 

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

22. 
Muzea duże powyżej 1000 m

2
 powierzchni 

wystawienniczej 
1000 m

2
 pow. 

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

23. Centra muzealne 
1000 m

2
 pow. 

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

24. 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 

25. Szkoły podstawowe i gimnazja 
1 pomieszczenie do 
nauki 

MIN. 0,5 

26. Szkoły średnie 
1 pomieszczenie do 
nauki 

MIN. 1,0 

27. Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne 

10 studentów  
lub  
1 pomieszczenie 
do nauki 

MIN. 1,5  
lub 
MIN. 4 

28. Przedszkola, świetlice 1 oddział MIN. 3 

29. Szpitale, kliniki 1 łóżko MIN. 1 

30. Zakłady przemysłowe, rzemiosło 
100 zatrudnionych na 
najliczniejszej 
zmianie 

 
MIN. 40  

31. Rzemiosło usługowe 
100 m² pow. 
użytkowej 

 
MIN. 2 
 

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

33. Stacje bezobsługowe – 0 

34. Stacje paliw bez sklepu 1 obiekt MIN. 2
 

35. Stacje paliw ze sklepem 1 obiekt MIN. 5 

36. Myjnia samochodowa 
1 stanowisko do 
mycia 

MIN. 2
 

37. Małe obiekty sportu i rekreacji 
100 m² pow. 
użytkowej 

MIN. 4 

38. Kryte pływalnie 100 m² lustra wody MIN. 5 

39. 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. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 23 tereny 
oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do 023.

2. Ustalenia szczegółowe planu s> nastCpuj>ce:
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   001                          2. POWIERZCHNIA    0,10 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

ZP teren zieleni urządzonej – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, 
zieleńce 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 
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 – nie dotyczy 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -  80 % powierzchni terenu 
4) intensywność zabudowy – nie dotyczy 
5) wysokość zabudowy – nie dotyczy 
6) formy zabudowy – nie dotyczy 
7) kształt dachu – nie dotyczy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa - dowolna 
2) parkingi – wyklucza się 
3) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej 
4) odprowadzenie ścieków  - nie dotyczy 
5) odprowadzenie wód opadowych – odprowadzenie powierzchniowe 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy 
8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy 
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  
maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu 
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 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
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nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się 20% ogólnej powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia 

2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi 
warunkami siedliskowymi

 
 
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   002                          2. POWIERZCHNIA    2,05 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U32 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny: 
mieszkaniowe MW24 i usługowe U33 lub US, bez ustalenia proporcji 
między funkcjami 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) w obszarze zidentyfikowanym literą „a” ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, zabudowa mieszkaniowa i budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodzieży z zastrzeżeniem pkt.11.1 

2) szpitale i domy opieki społecznej 
3) 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   
1) stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 9, 11 
2) pierzeja eksponowana wzdłuż ulicy 019-KD83, jak na rysunku planu, w elewacjach pierzei 

eksponowanej obowiązuje wykończenie materiałami szlachetnymi: tynkiem, klinkierem, drewnem, 
szkłem itp. 

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linia zabudowy – maksymalna nieprzekraczalna, w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej ulicy  
       019-KD83, jak na rysunku planu 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 50% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej: 30% powierzchni działki 
b) dla zabudowy usługowej: 20% powierzchni działki 

4) intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 
       a) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 1,0 
       b) dla zabudowy usługowej: 1,5 
5) wysokość zabudowy, minimalna: 10m, maksymalna: 16m 
6) formy zabudowy: dowolne 
7) kształt dachu: stromy 
8) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 

nie mniejszej niż 0,3 m
2
/ 1 m

2
 pow. użytkowej mieszkań 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ul. Dąbrówki ( 023-KD80 ), od ul. Królowej Jadwigi ( 022-KD80 ), od 

projektowanej ulicy ( 021-KD80 ) 
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 
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 elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej 
8) zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł 
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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  
1) strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo, jak na rysunku planu, objęty strefą ochrony 

konserwatorskiej archeologicznej – prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie dotyczy 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) w obszarze zidentyfikowanym literą „a” ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych i budynków związanych ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku dotrzymania wymaganych poziomów 
hałasu w środowisku, z uwzględnieniem uciążliwości o których mowa w pkt 17  

2) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 
drzewo na 5 miejsc postojowych  

3) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu  
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 
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) południowo - zachodnia część terenu w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od 

projektowanej ulicy tzw. Nowej Łódzkiej (019-KD83) 
2) Istniejący wodociąg o średnicy 250 mm – zakaz zabudowy w odległości do 1,5 m od skrajni 

wodociągu 
3) teren w zlewni Kanału Raduni – do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi 
spływu 0,2 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) podczas planowania zagospodarowania terenu inwestycyjnego zaleca się uwzględnienie 

makroniwelacji terenu 019-KD83, koniecznej dla realizacji komunikacyjnych inwestycji publicznych
2) zalecana lokalizacja wlotu skrzyżowania od strony terenu 023-KD80 (ul. Dąbrówki), jak na rysunku 

planu 
3) zalecana lokalizacja zjazdu od strony terenu 021-KD80, jak na rysunku planu 
4) zalecana koncentracja usług w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału 

wewnętrznego, jak na rysunku planu 
5) zalecana lokalizacja frontów usługowych od strony ulicy 019-KD83, jak na rysunku planu 
4) zaleca się 20% ogólnej powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia 
5) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi 

warunkami siedliskowymi  
6) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej 
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   003                          2. POWIERZCHNIA    0,53 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U32 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny: 
mieszkaniowe MW24 i usługowe U33, bez ustalenia proporcji między 
funkcjami  

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 1000m²  

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, 9, 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 - maksymalnie 40% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki   
4) intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8 
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 16m 
6) formy zabudowy: dowolne 
7) kształt dachu: stromy 
8) na terenie inwestycyjnym, należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 

nie mniejszej niż 0,3 m
2
/ 1 m

2
 pow. użytkowej mieszkań 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ul. Dąbrówki ( 023-KD80), od ul. Królowej Jadwigi ( 022-KD80 ) 
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 
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 elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej 
8) zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej 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 parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 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 Kanału Raduni – do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,4 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się 20% ogólnej powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia 
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi 

warunkami siedliskowymi 
3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej 

 
 
 
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   004                          2. POWIERZCHNIA    0,67 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U32 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny: 
mieszkaniowe MW24 i usługowe U33, bez ustalenia proporcji między 
funkcjami 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 1000m²  
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, 9,11 
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 - maksymalnie 40% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki   
4) intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8 
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 16m 
6) formy zabudowy: dowolne 
7) kształt dachu: stromy 
8) na terenie inwestycyjnym, należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 

nie mniejszej niż 0,3 m
2
/ 1 m

2
 pow. użytkowej mieszkań 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ul. Królowej Jadwigi ( 022-KD80 ), od projektowanej ulicy ( 021-KD80 ) 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 
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 elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej 
8) zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej 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 
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 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 

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) istniejący wodociąg o średnicy 250 mm – zakaz zabudowy w odległości do 1,5 m od skrajni 

wodociągu 
2) teren w zlewni Kanału Raduni – do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi 
spływu 0,35 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się 20% ogólnej powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia 
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi 

warunkami siedliskowymi 

 
 
 
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   005                          2. POWIERZCHNIA    0,10 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

KS teren obsługi transportu drogowego - garaże 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
wszystkie nie wymienione w pkt.3 
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, 9, 11 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linia zabudowy – maksymalna nieprzekraczalna, w odległości 1,2m od linii rozgraniczającej ulicy 

021-KD80, jak na rysunku planu 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 90% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 0% 
4) intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,9 
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się , maksymalna: 4,0m 
6) formy zabudowy: dowolne 
7) kształt dachu: stromy 
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8) zmiana formy zabudowy zespołu garaży dopuszczalna wyłącznie w sposób kompleksowy, 
obejmujący wszystkie garaże jednocześnie  

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od projektowanej ulicy ( 021-KD80 ) 
2) parkingi – nie dotyczy 
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 elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy 
8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy 
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  
1) strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo, jak na rysunku planu, objęty strefą ochrony      

konserwatorskiej archeologicznej – prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie dotyczy 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 drzewo 
na 5 miejsc postojowych  
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dopuszcza się 
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 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
dopuszcza się zabudowę na granicy działki budowlanej, z zastrzeżeniem  pkt. 7.1 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
nie ustala się 

 
 
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   006                          2. POWIERZCHNIA    0,64 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U32 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny: 
mieszkaniowe M24 i usługowe U33, bez ustalenia proporcji między 
funkcjami  

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) zabudowa mieszkaniowa i budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 

młodzieży z zastrzeżeniem pkt.11.1 
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2) szpitale i domy opieki społecznej  
3) 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, 9, 11 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linia zabudowy – maksymalna nieprzekraczalna, w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej ulicy  
       020-KD84, jak na rysunku planu 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 40% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki   
4) intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8 
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m 
6) formy zabudowy: dowolne 
7) kształt dachu: stromy 
8) na terenie inwestycyjnym, należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 

nie mniejszej niż 0,3 m
2
/ 1 m

2
 pow. użytkowej mieszkań 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od projektowanej ulicy ( 021-KD80 ) 
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 
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 elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej 
8) zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej 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  
1)   strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo, jak na rysunku planu, objęty strefą ochrony      
      konserwatorskiej archeologicznej – prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie dotyczy 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych i budynków związanych ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku dotrzymania wymaganych poziomów 
hałasu w środowisku, z uwzględnieniem uciążliwości o których mowa w pkt 17  

2) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 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 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 55 — 3760 — Poz. 1033

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1) teren w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej ulicy tzw. Nowej 

Świętokrzyskiej (teren 020-KD83) 
2) teren w zlewni Kanału Raduni – do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi 
spływu 0,35 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się 20% ogólnej powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia 
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi 

warunkami siedliskowymi 
3) istniejący kanał deszczowy o średnicy 0,4 m – 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 

4) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   007                          2. POWIERZCHNIA    1,18 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U32 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny: 
mieszkaniowe MW24 i usługowe U33 lub US, bez ustalenia proporcji 
między funkcjami 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) zabudowa mieszkaniowa i budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 

młodzieży z zastrzeżeniem pkt.11.1 
2) szpitale i domy opieki społecznej 
3) 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   
1) stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 9, 11 
2) pierzeja eksponowana wzdłuż ulic 019-KD83, 020-KD83, jak na rysunku planu, w elewacjach 

pierzei eksponowanej obowiązuje wykończenie materiałami szlachetnymi: tynkiem, klinkierem, 
drewnem, szkłem itp.  

3) dominanta kompozycyjna na osi północnej skrzyżowania ulic 019-KD83 i 020-KD83  
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linia zabudowy – maksymalna nieprzekraczalna, w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej ulic 

019-KD83, 020-KD83, jak na rysunku planu 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 50% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  
       a) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 30% powierzchni działki 

b) dla zabudowy usługowej: 20% powierzchni działki 
4) intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 1,0 
a) dla zabudowy usługowej: 1,5 

6) wysokość zabudowy - minimalna: 10m, maksymalna:  
a) dla dominanty, o której mowa w pkt 6.3: 19m 
b) dla pozostałej zabudowy: 16m 

7) formy zabudowy: dowolne 
8) kształt dachu: stromy 
9) na terenie inwestycyjnym, należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
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nie mniejszej niż 0,3 m
2
/ 1 m

2
 pow. użytkowej mieszkań 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od projektowanej ulicy ( 021-KD80 ) 
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 
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 elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej 
8) zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej 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  
1) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych i budynków związanych ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku dotrzymania wymaganych poziomów 
hałasu w środowisku, z uwzględnieniem uciążliwości o których mowa w pkt 17  

2) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 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 
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) teren w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanych ulic tzw. Nowej 

Łódzkiej (019-KD83) i tzw. Nowej Świętokrzyskiej (teren 020-KD83) 
2) teren w zlewni Kanału Raduni – do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi 
spływu 0,20 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) podczas planowania zagospodarowania terenu inwestycyjnego zaleca się uwzględnienie 

makroniwelacji terenów 019-KD83 i 020-KD83, koniecznej do wykonania w celu realizacji 
komunikacyjnych inwestycji publicznych 

2) zalecana koncentracja usług w terenie 
3) zalecana lokalizacja frontów usługowych od strony ulic  019-KD83 i 020-KD83, jak na rysunku 

planu 
4) zalecana lokalizacja dominanty kompozycyjnej , o której mowa w pkt 6.3, jak na rysunku planu 
5) zaleca się 20% ogólnej powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia 
6) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi 

warunkami siedliskowymi 
7) do czasu likwidacji fermy zwierząt futerkowych na terenach 008-M/U32 i 018-KZ94, część terenu 

w zasięgu jej uciążliwości zapachowej  
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8) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej 

 
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   008                          2. POWIERZCHNIA    1,23 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U32 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny: 
mieszkaniowe MW24 i usługowe U33 lub US, bez ustalenia proporcji 
między funkcjami 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) szpitale i domy opieki społecznej 
2) 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   
1) stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 9, 11 
2) pierzeja eksponowana wzdłuż linii rozgraniczającej terenu 018-KZ94, jak na rysunku planu, w 

elewacjach pierzei eksponowanej obowiązuje wykończenie materiałami szlachetnymi: tynkiem, 
klinkierem, drewnem, szkłem itp. 

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linia zabudowy – maksymalna nieprzekraczalna, równoległa do linii rozgraniczającej terenu 
       018-KZ94, w odległości 6,0m od tej linii, jak na rysunku planu 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 50% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki   
4) intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 1,3 
b) dla zabudowy usługowej: 1,5 

5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 19m  
6) formy zabudowy: dowolne 
7) kształt dachu: stromy 
8) na terenie inwestycyjnym, należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 

nie mniejszej niż 0,3 m
2
/ 1 m

2
 pow. użytkowej mieszkań; dopuszcza się lokalizację rekreacyjnych 

zieleni przydomowych poza obszarem planu - na przyległym bezpośrednio terenie objętym tą 
samą inwestycją (do którego inwestor ma prawo), którego przeznaczenie w obowiązującym planie 
jest zgodne z takim sposobem zagospodarowania 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy 
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – z ulic poza granicami planu, dopuszcza się dostępność drogową od 

projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej poprzez teren węzła integracyjnego ( 018-KZ94 ) i 
teren zabudowy usługowej ( 009-U33 ) 

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 
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 elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej 
8) zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej 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  
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nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) likwidacja dawnej i istniejącej fermy zwierząt futerkowych i przeprowadzenie badań 

zanieczyszczenia gruntu w granicach obszaru rekultywacji, jak na rysunku planu 
2) w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu, w wyniku badań, o których mowa w punkcie 

11.1, obowiązek wymiany niezbędnej warstwy gruntu  
3) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 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 
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) realizacja zabudowy mieszkaniowej po likwidacji dawnej i istniejącej fermy zwierząt futerkowych 
2) teren w zlewni Kanału Raduni – do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi 
spływu 0,20 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) podczas planowania zagospodarowania terenu inwestycyjnego zaleca się uwzględnienie 

makroniwelacji terenu 018-KZ94, koniecznej do wykonania w celu realizacji komunikacyjnych 
inwestycji publicznych 

2) zalecana lokalizacja frontów usługowych od strony terenu 018-KZ94, jak na rysunku planu 
3) zaleca się 20% ogólnej powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia 
4) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi 

warunkami siedliskowymi 
5) w granicach terenu dawna i istniejąca ferma zwierząt futerkowych - do likwidacji 
6) do czasu likwidacji fermy zwierząt futerkowych na terenach 008-M/U32 i 018-KZ94, teren w 

zasięgu jej uciążliwości zapachowej 

7) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej

 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   009                          2. POWIERZCHNIA    0,62 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

U33 teren zabudowy usługowej  
 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) szpitale i domy opieki społecznej 
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1) stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 9, 11 
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2) pierzeje eksponowane wzdłuż linii rozgraniczających terenu 018-KZ94 i południowo-zachodniej 
granicy planu, jak na rysunku planu, w elewacjach pierzei eksponowanej obowiązuje wykończenie 
materiałami szlachetnymi: tynkiem, klinkierem, drewnem, szkłem itp. 

3) oś widokowa, jak na rysunku planu 
4) dominanta kompozycyjna na osi widokowej o której mowa w pkt 6.3 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linia zabudowy – maksymalna nieprzekraczalna, równoległa do linii rozgraniczającej terenu 

018-KZ94, w odległości: 6,0m od tej linii, jak na rysunku planu 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 50% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki   
4) intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,5  
5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna:  

a) dla dominanty, o której mowa w pkt 6.4: 25m 
b) dla pozostałej zabudowy: 19m  

6) formy zabudowy: dowolne 
7) kształt dachu: stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy 
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa - z ulic poza granicami planu poprzez tereny przyległe, dopuszcza się 

dostępność drogową od projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej ( 017-KD83 ), poprzez 
teren węzła integracyjnego ( 018-KZ94 )  

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 
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 elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej 
8) zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej 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 parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 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 
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 Kanału Raduni – do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,20 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zalecana lokalizacja dominanty kompozycyjnej , o której mowa w pkt 6.4, jak na rysunku planu  
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2) podczas planowania zagospodarowania terenu inwestycyjnego zaleca się uwzględnienie 
makroniwelacji terenu 018-KZ94, koniecznej do wykonania w celu realizacji komunikacyjnych 
inwestycji publicznych 

3) zaleca się 20% ogólnej powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia 
4) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi 

warunkami siedliskowymi 
5) do czasu likwidacji fermy zwierząt futerkowych na terenach 008-M/U32 i 018-KZ94, teren w 

zasięgu jej uciążliwości zapachowej  
6) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   010                         2. POWIERZCHNIA    0,50 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

P/U41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej  
 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m² 
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, 9, 11 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linia zabudowy – maksymalna nieprzekraczalna, równoległa do linii rozgraniczającej terenu  

015-KD82, w odległości: 7,5m od tej linii, jak na rysunku planu 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 40% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki: 

a)  na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - 50% 
b)  na pozostałym terenie - 30%   

4) intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7  
5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m  
6) formy zabudowy: dowolne 
7) kształt dachu: stromy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ul. Świętokrzyskiej (015-KD82), od ul. Augustowskiej 
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 
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 elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej 
8) zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej 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  
1) południowo - wschodnia część terenu objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 

Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu 
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2) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 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 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1) teren w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanego skrzyżowania ulic 

głównych: tzw. Nowej Łódzkiej ( 019-KD83) i tzw. Nowej Świętokrzyskiej ( 017-KD83 i 020-KD83) 
2) teren w zlewni Kanału Raduni – do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi 
spływu 0,20 

3) istniejące wodociągi o średnicy 1000mm i 800mm – zakaz zabudowy w odległości do 5 m od 
skrajni wodociągu 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) podczas planowania zagospodarowania terenu inwestycyjnego zaleca się uwzględnienie 

makroniwelacji terenów 015-KD82, 017-KD83 i 019-KD83, koniecznej do wykonania w celu 
realizacji komunikacyjnych inwestycji publicznych 

2) do czasu likwidacji fermy zwierząt futerkowych na terenach 008-M/U32 i 018-KZ94, teren w 
zasięgu jej uciążliwości zapachowej 

3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej 
4) istniejący kanał sanitarny o średnicy 0,3 m – 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 

5) istniejący kanał deszczowy  o średnicy 0,4 m – 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 

 
 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   011                          2. POWIERZCHNIA   4,24 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny: 
mieszkaniowe M23 i usługowe U33, bez ustalenia proporcji między 
funkcjami  

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) na całym terenie: szpitale i domy opieki społecznej 
2) w obszarze zidentyfikowanym literą „a” ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu: 
a) zabudowa szeregowa i wielorodzinna  
b) salony samochodowe (z serwisem) 
c) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400m² i hurtownie powyżej 400 m² 

powierzchni   
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3) w obszarze zidentyfikowanym literą „b” ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 
planu: 
a) zabudowa mieszkaniowa i budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 

młodzieży z zastrzeżeniem pkt.11.2 
b) zabudowa wielorodzinna powyżej 6 mieszkań 
c) garaże naziemne 
d) salony samochodowe (z serwisem) 
e) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400m² i hurtownie powyżej 400 m² 

powierzchni  
4) w obszarze zidentyfikowanym literą „c” ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu: 
a) zabudowa mieszkaniowa i budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 

młodzieży z zastrzeżeniem pkt.11.2 
b) zabudowa szeregowa i wielorodzinna 
c) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 1000m² i hurtownie powyżej 1000 m² 

powierzchni   
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, 9, 11 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy – maksymalna nieprzekraczalne, równoległa do linii rozgraniczającej ulicy  015-

KD82, w odległości 7,5m od tej linii, jak na rysunku planu 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 50% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki: 

a) na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), dla funkcji 
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej  - 70%  

b) na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), dla funkcji 
usługowej - 50%  

c) na pozostałym terenie, dla wszystkich funkcji - 30%  
4) intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 

a) w obszarach zidentyfikowanych literami „a” i „c” ograniczonymi liniami podziału 
wewnętrznego, jak na rysunku planu: 0,6 

b) w obszarze zidentyfikowanym literą „b” ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na 
rysunku planu: 0,8 

5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m  
6) formy zabudowy: 

a) w obszarach zidentyfikowanych literami „a” i „c” ograniczonymi liniami podziału 
wewnętrznego, jak na rysunku planu: wolnostojąca i bliźniacza 

b) w obszarze zidentyfikowanym literą „b” ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na 
rysunku planu: dowolne 

7) kształt dachu: stromy 
8) w zabudowie mieszkaniowej powyżej 4 mieszkań, na terenie inwestycyjnym, należy urządzić 

rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3 m
2
/ 1 m

2
 pow. 

użytkowej mieszkań 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ul. Świętokrzyskiej (015-KD82) poprzez istniejące zjazdy (dostępność 

drogowa do działki nr 328 poprzez wspólny zjazd z działką nr 327) 
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 
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 elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej 
8) zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych 
9) gospodarka odpadami - odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 
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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  
1) południowo - wschodnia część terenu objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 

Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu 
2) w obszarach zidentyfikowanych literami „b” i „c” ograniczonymi liniami podziału wewnętrznego, jak 

na rysunku planu, możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych i budynków związanych ze 
stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku dotrzymania wymaganych 
poziomów hałasu w środowisku, z uwzględnieniem uciążliwości o których mowa w pkt 17 

3) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 
drzewo na 5 miejsc postojowych 

4) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wysokiej 
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 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1) teren w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanego skrzyżowania ulic 

głównych: tzw. Nowej Łódzkiej (teren 019-KD83) i tzw. Nowej Świętokrzyskiej (tereny: 017-KD83 i 
020-KD83)  

2) teren w zlewni Kanału Raduni – do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi 
spływu 0,25 

3) istniejący wodociąg o średnicy 1200 mm – zakaz zabudowy w odległości do 5 m od skrajni 
wodociągu 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się 20% ogólnej powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia 
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi 

warunkami siedliskowymi 
3) do czasu likwidacji fermy zwierząt futerkowych na terenach 008-M/U32 i 018-KZ94, wschodnia 

część terenu w zasięgu jej uciążliwości zapachowej 
4) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej 
5) istniejący kanał sanitarny o średnicy 0,3 m – 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 

6) istniejący kanał deszczowy  o średnicy 0,3 m – 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 
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   012                          2. POWIERZCHNIA    0,47 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny: 
mieszkaniowe MN21, M22 i usługowe U33, bez ustalenia proporcji 
między funkcjami  

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) zabudowa szeregowa 
2) salony samochodowe (z serwisem) 
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400m² i hurtownie powyżej 400 m² 

powierzchni  
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, 9, 11 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linia zabudowy – maksymalna nieprzekraczalna, równoległa do linii rozgraniczającej terenu 014-

ZP62, w odległości 6,0m od tej linii, jak na rysunku planu 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 40% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 40% powierzchni działki   
4) intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,6 
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się , maksymalna: 12m 
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza 
7) kształt dachu: stromy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ul. Świętokrzyskiej (015-KD82) poprzez jeden zjazd 
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 
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 elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej 
8) zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej 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 parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 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 
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15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni – do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,20 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się 20% ogólnej powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia 
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi 

warunkami siedliskowymi 

3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej 

 
 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   013                          2. POWIERZCHNIA    0,08 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

U33 teren zabudowy usługowej  
 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m² 
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, 9, 11 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne: 

a) równoległa do linii rozgraniczającej ulicy 015-KD82, w odległości 7,5m od tej linii, jak na 
rysunku planu 

b) równoległa do linii rozgraniczającej terenu 014-ZP62, w odległości 4,8m od tej linii, jak na 
rysunku planu 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 50% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki   
4) intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,6 
5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m 
6) formy zabudowy: dowolne 
7) kształt dachu: stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy 
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ul. Świętokrzyskiej (015-KD82) poprzez jeden zjazd 
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 
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 elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej 
8) zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł 

lokalnych 
9) gospodarka odpadami - odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 
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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 parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 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 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni – do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,20 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się 20% ogólnej powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia  
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi 

warunkami siedliskowymi  
3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   014                         2. POWIERZCHNIA    0,09 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

ZP62 teren zieleni urządzonej  

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 
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, 12 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy – nie dotyczy 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -  60 % powierzchni terenu 
4) intensywność zabudowy – nie dotyczy 
5) wysokość zabudowy – nie dotyczy 
6) formy zabudowy – nie dotyczy 
7) kształt dachu – nie dotyczy 
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8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ul. Świętokrzyskiej (015-KD82) 
2) parkingi – wyklucza się 
3) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej 
4) odprowadzenie ścieków  - nie dotyczy 
5) odprowadzenie wód opadowych – odprowadzenie powierzchniowe 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz- nie dotyczy 
8) zaopatrzenie w ciepło- nie dotyczy 
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  
wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1)    mała architektura – dopuszcza się 
2)    nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji 
3)    tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji 
4)    urządzenia techniczne – dopuszcza się, z wyjątkiem masztów i wież telefonii komórkowej 
5)    zieleń – kształtowana dowolnie z zastrzeżeniem pkt 11 
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 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
istniejący wodociąg o średnicy 1200mm – zakaz nasadzeń zielenią wysoką w odległości do 2 m od 
skrajni wodociągu

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zalecany ciąg pieszy łączący teren zieleni dostępnej poza granicami planu z ulicą Świętokrzyską 
2) zaleca się zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej do utwardzenia 

ciągu pieszego  

 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   015                         2. POWIERZCHNIA    1,53 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY  

KD82 teren ulicy zbiorczej – odcinek ulicy Świętokrzyskiej z jezdnią 
serwisową od strony północnej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – od 20,5 m do 36 m – jak na rysunku planu 
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2) prędkość projektowa – 50 km/h, 
3) przekrój – jedna jezdnia dwa pasy ruchu 
4) dostępność do terenów przyległych – do terenu 011-M/U31 poprzez zjazdy istniejące, do terenów: 

013-U33, 012-M/U31 i 010-P/U41 poprzez zjazdy projektowane, do terenu po stronie północnej 
poprzez jezdnię serwisową  

5) wyposażenie minimalne – chodnik, ścieżka rowerowa zbiorcza 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ulicą tzw Nową Zakoniczyńską (poza granicami planu), poprzez skrzyżowanie 
z ulicą tzw. Nową Łódzką i ulicą tzw. Nową Świętokrzyską 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
1) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wysokiej  
2) wypełnienie zielenią wszystkich przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza się 
2) nośniki reklamowe: dopuszcza się 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3  
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się 
5) zieleń: kształtowana zgodnie z pkt 7 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   016                         2. POWIERZCHNIA    0,10 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

W Tereny infrastruktury technicznej - wodociągi 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 

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 9 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
nie dotyczy 
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8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ul. Świętokrzyskiej (015-KD82) 
2) parkingi – minimum 1 miejsce postojowe  
3) zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy 
4) odprowadzenie ścieków  - nie dotyczy 
5) odprowadzenie wód opadowych – odprowadzenie powierzchniowe 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną  - z sieci elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy 
8) zaopatrzenie w ciepło - nie dotyczy 
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  
stosuje się przepisy ogólne 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
15. STAWKA PROCENTOWA  
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  
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
planowana budowa komory odwadniającej 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   017                         2. POWIERZCHNIA    0,78 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY  

KD83 teren ulicy głównej – odcinek ulicy projektowanej tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej i odcinek ulicy dojazdowej Augustowskiej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – od 58 m do 92 m – jak na rysunku planu 
2) prędkość projektowa – 60 km/h 
3) przekrój – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 
4) dostępność do terenów przyległych – wyklucza się 
5) wyposażenie minimalne – chodnik , ścieżka rowerowa główna 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
Poprzez skrzyżowanie z ulicą projektowaną tzw. Nową Łódzką (019-KD83), poprzez skrzyżowanie z 
ulicą projektowaną tzw. Nową Niepołomicką (poza granicami planu) 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
1) zachodni fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 

(OSTAB), jak na rysunku planu 
2) wypełnienie zielenią wszystkich przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
dopuszcza się realizację rozwiązań w zakresie tymczasowej obsługi komunikacyjnej węzła 
integracyjnego 018-KZ94 do czasu realizacji ulic projektowanych: tzw. Nowej Świętokrzyskiej i tzw. 
Nowej Łódzkiej    
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza się 
2) nośniki reklamowe: dopuszcza się 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się 
5) zieleń: kształtowana zgodnie z pkt 7.2 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1) dopuszcza się zjazd na prawe skręty z jezdni południowej ulicy projektowanej tzw. Nowej 

Świętokrzyskiej na teren węzła integracyjnego (018-KZ94) 
2) dopuszcza się korektę przebiegu i przekroju ul. Augustowskiej w ramach rezerwy terenu 017-

KD83  
3) przy realizacji ul. tzw. Nowej Świętokrzyskiej należy zapewnić bezkolizyjny przebieg ul. 

Augustowskiej pod wymienioną trasą 
4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z 

parkingiem na terenie węzła integracyjnego (018-KZ94) jako integralną część tego parkingu  
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1) zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew 
2) realizacja komunikacyjnych inwestycji publicznych poprzedzona będzie znaczną makroniwelacją 

terenu 
3) w szerokości linii rozgraniczających uwzględniono możliwość prowadzenia w przyszłości 

torowiska tramwajowego w pasie między jezdniami 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER   018                          2. POWIERZCHNIA    1,55 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

KZ94 teren węzła integracyjnego – pętla tramwajowa, pętla autobusowa, 
parkingi 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) garaże terenowe  
2) salony samochodowe (z serwisem), 
3) hurtownie  
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4) budynki zamieszkania zbiorowego  

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, 12 
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: 10% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki – 20% 
4) intensywność zabudowy – 0,1 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: do 6,0m 
6) formy zabudowy: dowolne 
7) kształt dachu: stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy 
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – z nowoprojektowanego układu komunikacyjnego, ulic tzw. Nowej Łódzkiej 

(019-KD83) i tzw. Nowej Świętokrzyskiej (017-KD83 i 020-KD83)  
2) parkingi – minimum 80 miejsc postojowych , dopuszcza się zwiększanie liczby miejsc postojowych 

przez lokalizowanie części parkingu na terenach 017-KD83 i 019-KD83 
3) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej 
4) odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sanitarnej 
5) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej 
8) zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej 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  
1) likwidacja dawnej i istniejącej fermy zwierząt futerkowych i przeprowadzenie badań 

zanieczyszczenia gruntu w granicach obszaru rekultywacji, jak na rysunku planu 
2) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1)    mała architektura: dopuszcza się 
2)    nośniki reklamowe: dopuszcza się 
3)    tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się 
4)    urządzenia techniczne: dopuszcza się 
5)    zieleń: kształtowana dowolnie z zastrzeżeniem pkt 11.2 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
dopuszcza się tymczasową dostępność drogową do terenu węzła integracyjnego od istniejącej ul. 
Świętokrzyskiej do czasu realizacji docelowego układu ulic projektowanych: tzw Nowej Świętokrzyskiej 
i tzw. Nowej Łódzkiej 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
dopuszcza się zjazd na prawe skręty z ulicy projektowanej tzw. Nowej Świętokrzyskiej (017-KD83)  
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) realizacja komunikacyjnych inwestycji publicznych poprzedzona będzie znaczną makroniwelacją 

terenu 
2) w granicach terenu dawna i istniejąca ferma zwierząt futerkowych - do likwidacji 
3) do czasu likwidacji fermy zwierząt futerkowych na terenach 008-M/U32 i 018-KZ94, teren w 

zasięgu jej uciążliwości zapachowej 
4) zaleca się wjazd na teren węzła integracyjnego ze skrzyżowania ulicy projektowanej tzw. Nowej 

Łódzkiej (019-KD83) z ulicą projektowaną tzw. Nową Świętokrzyską (017-KD83 i 020-KD83) 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER  019                                     2. POWIERZCHNIA    6,76 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY  

KD83 teren ulicy głównej – odcinek ulicy projektowanej tzw. Nowej Łódzkiej 
z jezdnią serwisową (ulica Łódzka)  

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – od 85 m do 170 m – jak na rysunku planu 
2) prędkość projektowa – 60 km/h 
3) przekrój – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 
4) dostępność do terenów przyległych – brak dostępności z jezdni głównej do terenów po stronie 

wschodniej, dostępność do terenów po stronie zachodniej wyłącznie z  jezdni serwisowej (ul. 
Łódzka) 

5) wyposażenie minimalne - chodnik, ścieżka rowerowa główna, torowisko tramwajowe  
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ulicą projektowaną tzw. Nową Świętokrzyską (020-KD83 i 017-KD83), 
poprzez skrzyżowanie z Al. Armii Krajowej (poza granicami planu) 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
1) zachodni fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 

(OSTAB), jak na rysunku planu 
2) maksymalne zachowanie istniejących szpalerów drzew wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej 
3) wypełnienie zielenią wszystkich przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
dopuszcza się realizację rozwiązań w zakresie tymczasowej obsługi komunikacyjnej węzła 
integracyjnego 018-KZ94 do czasu realizacji ulic projektowanych: tzw. Nowej Świętokrzyskiej i tzw. 
Nowej Łódzkiej  
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza się 
2) nośniki reklamowe: dopuszcza się 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się 
5) zieleń: kształtowana zgodnie z pkt 7.2, 7.3 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 55 — 3778 — Poz. 1033

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z parkingiem 
na terenie węzła integracyjnego (018-KZ94) jako integralną część tego parkingu 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1) zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew po wschodniej stronie terenu 
2) realizacja komunikacyjnych inwestycji publicznych poprzedzona będzie znaczna makroniwelacją 

terenu 

 
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER  020                          2. POWIERZCHNIA    1,76 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY  

KD83 teren ulicy głównej – odcinek ulicy projektowanej tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE  
1) szerokość w liniach rozgraniczających – od 50 m do 95 m – jak na rysunku planu 
2) prędkość projektowa – 60 km/h 
3) przekrój – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 
4) dostępność do terenów przyległych – brak dostępności do terenów po stronie północnej, 

dostępność do terenów po stronie południowej poprzez zjazd lub zjazdy na prawe skręty lub 
poprzez jezdnię serwisową  

5) wyposażenie minimalne – chodniki, ścieżka rowerowa główna, torowisko tramwajowe  
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ulicą projektowaną tzw. Nową Łódzką (019-KD83), poprzez skrzyżowanie z 
tzw. Trasą PP (poza granicami planu) 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
wypełnienie zielenią wszystkich przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
dopuszcza się realizację rozwiązań w zakresie tymczasowej obsługi komunikacyjnej węzła 
integracyjnego 018-KZ94 do czasu realizacji ulic projektowanych: tzw. Nowej Świętokrzyskiej i tzw. 
Nowej Łódzkiej .   
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza się 
2) nośniki reklamowe: dopuszcza się 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się 
5) zieleń: kształtowana zgodnie z pkt 7 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
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dopuszcza się jezdnię serwisową po stronie południowej                   

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
realizacja komunikacyjnych inwestycji publicznych poprzedzona będzie znaczną makroniwelacją 
terenu 

 
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER  021                                     2. POWIERZCHNIA    0,56 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY  

KD80 Teren ulicy dojazdowej – ulica projektowana 
4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 m do 18 m – jak na rysunku planu 
2) prędkość projektowa – 30 km/h 
3) przekrój – jedna jezdnia dwa pasy ruchu 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń 
5) wyposażenie minimalne – chodnik  

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
Poprzez skrzyżowanie na prawe skręty z ul. projektowaną tzw. Nową Świętokrzyską (020-KD83), 
poprzez skrzyżowanie z ul. Królowej Jadwigi (022-KD80) i ul. Dąbrówki (023-KD80) 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1)   strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo, jak na rysunku planu, objęty strefą ochrony 
      konserwatorskiej archeologicznej – prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego  
2)   zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie dotyczy 
3)   zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza się 
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się 
5) zieleń: dopuszcza się 

11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER  022                                     2. POWIERZCHNIA     0,09 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY  

KD80 teren ulicy dojazdowej – odcinek ulicy Królowej Jadwigi 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 m do 12 m – jak na rysunku planu 
2) prędkość projektowa – 30 km/h 
3) przekrój – jedna jezdnia dwa pasy ruchu 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń 
5) wyposażenie minimalne – chodnik  
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
Poprzez skrzyżowanie z ulicą Dąbrówki (022-KD80) i ulicą projektowaną (020-KD80), poprzez 
skrzyżowanie z ul. Wawelską (poza granicami planu) 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza się 
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się 
5) zieleń: dopuszcza się 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC ŁÓDZKIEJ I 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU 1834

1. NUMER 023                          2. POWIERZCHNIA    0,33 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY  

KD80 teren ulicy dojazdowej – ulica Dąbrówki 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 m do 16 m – jak na rysunku planu 
2) prędkość projektowa – 30 km/h 
3) przekrój – jedna jezdnia dwa pasy ruchu 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń 
5) wyposażenie minimalne – chodnik  
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
Poprzez skrzyżowanie na prawe skręty z ulicą projektowaną tzw. Nową Łódzką (019-KD83), poprzez 
skrzyżowanie z ul. Królowej Jadwigi (022-KD80) i ulicą projektowaną (021-KD80) 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1)   strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy 
2)   zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie dotyczy 
3)   zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura: dopuszcza się 
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się 
5) zieleń: dopuszcza się 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 
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§ 7

Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej 
integralne czCWci s>:
1) czCWć graficzna - rysunek planu rejonu skrzycowania ulic 
Łódzkiej i VwiCtokrzyskiej w mieWcie GdaMsku w skali:
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

Trac> moc we fragmentach objCtych granicami niniej-
szego planu:
— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Chełm-Łostowice rejon ul. VwiCtokrzyskiej zatwierdzony 
Uchwał> Rady Miasta GdaMska nr VI/124/2003 z dnia 
27.02.2003 r. (Dz.Urz.Woj. Pom. z dnia 13.05.2003 r. Nr 
66, poz. 1027),

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
UjeWcisko I zatwierdzony Uchwał> Rady Miasta 
GdaMska nr LVI/751/97 z dnia 18.12.1997 r. (Dz. Urz. 
Woj. GdaMskiego z dnia 06.04.1998 r. Nr 14, poz. 45)

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Trasy P-P na odcinku Oruni Górnej w mieWcie GdaMsku 
zatwierdzony Uchwał> Rady Miasta GdaMska nr XXIV/
709/2004 z dnia 27.05.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 
02.08.2004 r. Nr 93, poz. 1675).

§ 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

 Zał>cznik nr 1
 do Uchwały Nr XXXII/885/09
 Rady Miasta GdaMska 
 z dnia 29 stycznia 2009 r.
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   Zał>cznik nr 2
   do Uchwały Nr XXXII/885/09
   Rady Miasta GdaMska 
   z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu skrzycowania ulic Łódzkiej i 
VwiCtokrzyskiej w mieWcie GdaMsku

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU
Do projektu planu wniesiono nastCpuj>ce uwagi:
1. Pismem z dnia 10.11.2008 r. pani Ewa Zdeb wniosła 

uwagC odnoWnie ustalenia mocliwoWci wjazdu na 
teren działki nr 363 z trasy „Nowej VwiCtokrzyskiej” na 
zasadach „prawoskrCtu”, rezygnacji z ustalenia przebiegu 
ulicy publicznej (021-KD80) z nawrotk> w obrCbie terenu 
oznaczonego w ewidencji gruntów nr 363 (wg ilustracji 
graficznej) i dopuszczenia dachów płaskich w obrCbie 
strefy funkcjonalnej oznaczonej symbolem 007-M/U32 
dla funkcji usługowej.

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
nieuwzglCdniona
Uwaga wpłynCła w terminie.

2. Pismem z dnia 10.11.2008 r. CAMPAGNA Spółka z o.o. 
wniosła uwagC odnoWnie umocliwienia zjazdu z ulicy 
VwiCtokrzyskiej na nieruchomoWć o nr ewidencyjnym 
364 (prawoskrCt) i wyjazdu z niej w prawo w kierunku 
obwodnicy.

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
nieuwzglCdniona
Uwaga wpłynCła w terminie.

3. Pismem z dnia 12.11.2008 r. P.B Projekt Sp. z o.o. 
wniósł uwagC odnoWnie umocliwienia zjazdu z ulicy 
VwiCtokrzyskiej na nieruchomoWć o nr ewidencyjnym 
365/14 (prawoskrCt) i wyjazdu z niej w prawo w kierunku 
obwodnicy i zmiany zapisu dotycz>cego zastosowania 
dachów stromych na zapis w którym dachy strome 
obowi>zuj> dla zabudowy mieszkaniowej i dopuszczenie 
takce dachów płaskich w zabudowie usługowej.

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
nieuwzglCdniona
Uwaga wpłynCła w terminie.

   Zał>cznik nr 3
   do Uchwały NrXXXII/885/09
   Rady Miasta GdaMska 
   z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu skrzycowania ulic Łódzkiej i 
VwiCtokrzyskiej w mieWcie GdaMsku

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania.
I. BUDOWA DRÓG I URZ=DZEL KOMUNIKACYJNYCH:
1. karta terenu nr 017-KD83, teren ulicy głównej – odcinek 

ulicy tzw. Nowej VwiCtokrzyskiej o przekroju: dwie jezdnie 
po dwa pasy ruchu z chodnikiem i Wcieck> rowerow>, z 
uzbrojeniem - długoWć ok. 100 m
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie z 

funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy ulicy 
oraz uzbrojenia) i współfinansowania na podstawie 
umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 
uzbrojenia wodoci>gowo - kanalizacyjnego i odwod-

nienia – ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW
2. karta terenu nr 018-KZ94, teren wCzła integracyjnego 

– pCtla tramwajowa, pCtla autobusowa, parking, z 
uzbrojeniem – powierzchnia ok. 1,5 ha
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie z 

funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy ulicy 
oraz uzbrojenia) i współfinansowania na podstawie 
umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 
uzbrojenia wodoci>gowo - kanalizacyjnego i odwod-
nienia – ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW

3. karta terenu nr 019-KD83, teren ulicy głównej – odcinek 
ulicy tzw. Nowej Łódzkiej z jezdni> serwisow> o 
przekroju: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z torowiskiem 
tramwajowym, chodnikiem i Wcieck> rowerow>, z 
uzbrojeniem - długoWć ok. 600 m
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie z 

funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy ulicy 
oraz uzbrojenia) i współfinansowania na podstawie 
umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 
uzbrojenia wodoci>gowo - kanalizacyjnego i odwod-
nienia – ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW

4. karta terenu nr 020-KD83, teren ulicy głównej – odcinek 
ulicy tzw. Nowej VwiCtokrzyskiej o przekroju: dwie 
jezdnie po dwa pasy ruchu z torowiskiem tramwajowym, 
chodnikiem i Wcieck> rowerow>, z uzbrojeniem - długoWć 
ok. 230 m
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie z 

funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy ulicy 
oraz uzbrojenia) i współfinansowania na podstawie 
umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 
uzbrojenia wodoci>gowo - kanalizacyjnego i odwod-
nienia – ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW

5. karta terenu nr 021-KD80, teren ulicy dojazdowej 
– odcinek o przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z 
chodnikiem, z uzbrojeniem – długoWć ok. 350 m
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie z 

funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy ulicy 
oraz uzbrojenia) i współfinansowania na podstawie 
umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 
uzbrojenia wodoci>gowo - kanalizacyjnego i odwod-
nienia – ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW

W skład uzbrojenia dróg wchodz>:
- wodoci>gi,
- przewody kanalizacji sanitarnej,
- przewody kanalizacji deszczowej,
- linie elektroenergetyczne,
- ciepłoci>gi,
- gazoci>gi,
wraz z urz>dzeniami sieciowymi.

Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s> ze 
Wrodków budcetowych gminy.

Wodoci>gi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane 
s> ze Wrodków właWciciela sieci.

Linie elektroenergetyczne, ciepłoci>gi i gazoci>gi realizo-
wane s> przez przedsiCbiorstwa energetyczne posiadaj>ce 
koncesje.

II. Budowa sieci infrastruktury zlokalizowanej poza liniami 
rozgraniczaj>cymi dróg:
1. karta terenu nr 016-W, teren infrastruktury wodoci>go-

wej – budowa komory odwadniaj>cej na przewodzie 
wodoci>gowym – szt. 1
- realizacja finansowana ze Wrodków właWciciela sieci, 

istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie 
ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW


