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 UCHWAŁA Nr XXXVI/1020/09
Rady Miasta Gdańska
 z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Kokoszki Przemysłowe – pomiCdzy ulic> Budowlanych a lini> kolejow> w mieWcie GdaMsku.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 
poz. 880, z 2008 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz 1237), i art. 
18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 

23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180 poz 1111) uchwala się, co następuje:
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 § 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe 
– pomiędzy ulicą Budowlanych a linią kolejową w mie-
ście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 2509) zwany 
dalej „planem”, obejmujący obszar o powierzchni około 
22,5 ha ograniczony:

1) od północy odcinkiem ulicy Budowlanych włącz-
nie,

2) od zachodu odcinkiem ulicy Stokłosy włącznie,
3) od południa terenami kolejowymi,
4) od wschodu zbiornikiem wodnym włącznie,

  jak na rysunku planu.

§ 2

  Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i 
urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym 
stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń,

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

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

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

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

nadzoru technologicznego,
 na działce wspólnej z obiektem, w którym jest prowa-

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

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

  Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, in-
stalacji i elementów technicznych, rekreacyjno-sporto-
wych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich 

jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimaty-
zatory, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie 
dźwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kot-
łownie), które postrzegane z poziomu podłogi parteru 
(z odległości od zabudowy nie mniejszych niż dwie i 
nie większych niż trzy jej wysokości) nie podwyższają 
optycznie zabudowy swoją masą.

 Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla po-
szczególnych części budynków,

7) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz – określonych w ustaleniach 
planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń 
nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów 
zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych 
obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie sta-
nowią inaczej,

8) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, ot-
warte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże,

9) budynek techniczny i technologiczny – budynek prze-
znaczony wyłącznie dla urządzeń technologicznych, 
urządzeń i instalacji w rozumieniu ustawy Prawo ochro-
ny środowiska oraz ich obsługi w zakresie niezbędnym 
do ich prawidłowego funkcjonowania,

10) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie 
nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie prze-
znaczenia terenu lub określonych w nim warunków, 
standardów i parametrów, które po terminie na jaki 
zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty 
tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zago-
spodarowaniem tymczasowym.

§ 3

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

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

czych,
4) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobu-

sów,
  Dopuszcza się:

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

łalnością gospodarczą.
  U34 tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą 
zawierające tereny zabudowy usługowej U33 i – na co naj-
mniej 70% powierzchni działki – tereny zieleni urządzonej 
ZP.
  P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Wszelka 

działalnoWć gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i 

magazynów oraz usług z wył>czeniem:

1) zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystą-
pienia poważnej awarii przemysłowej,

2) składowania materiałów lub towarów pod gołym 
niebem (oprócz materiału szkółkarskiego i asor-
tymentu ogrodniczego charakterystycznego dla 
sklepów ogrodniczych) w odległości mniejszej niż 
100 m od istniejących bądź planowanych terenów 
mieszkaniowych,
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 3) obiektów generujących ruch powyżej 3 pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub większej 
na godzinę, na ulicach lokalnych lub dojazdowych 
przebiegających przez istniejące bądź planowane 
tereny zabudowy mieszkaniowej,

4) obiektów emitujących intensywne zapachy, które 
odczuwalne są na znacznym obszarze,

5) szpitali i domów opieki społecznej,
6) budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodzieży.
  Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą.
  ZP tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, 
zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, 
arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe forty-
fi kacje.
  KD81 tereny ulic lokalnych
  KD82 tereny ulic zbiorczych
  Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza się 

obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kio-
ski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, 
wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również 
na lokalizacjach tymczasowych.
  D odprowadzenie wód opadowych, melioracje i 
urządzenia ochrony przeciwpowodziowej, np.: zbiorniki 
retencyjne przeciwpowodziowe, wały i inne urządzenia 
przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne, prze-
pompownie deszczowe

§ 4

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

§ 5

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

Wska niki miejsc postojowych

Strefa C
Obszary zabudowy miejskiejLp. Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

Strefa nieograniczonego 
parkowania

1 2 3 4
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN. 2 

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

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

4. Schroniska m odzie owe 10 ó ek MIN. 0,9

5. Hotele 1 pokój MIN. 0,6 

6.
Pensjonaty, pokoje go cinne, obiekty 
wiadcz ce us ugi hotelarskie

1 pokój MIN. 1,0 

7. Motele 1 pokój MIN. 1,0 

8.
Domy dziennego i sta ego pobytu dla
osób starszych, domy opieki

10 ó ek MIN. 0,9

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

2
1000 m

2
 pow.

sprzeda y
MIN. 32 

10. Targowiska
1000 m

2
 pow.

handlowej
MIN. 50 

11. Restauracje, kawiarnie, bary
100 miejsc
konsumpc.

MIN. 15 

12.
Biura, urz dy, poczty, banki,
obiekty do  200 m

2
pow. u ytkowej

100 m
2
pow.

u ytkowej
MIN. 5 

13.
Biura, urz dy, poczty, banki,
obiekty powy ej 200m

2
pow. u ytkowej

100 m
2
pow.

u ytkowej
MIN. 3 

14.
Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie – obiekty ma e
do 200 m

2
 pow. u ytkowej

100 m
2
 pow.

u ytkowej
MIN. 5 

15.
Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie – obiekty du e
powy ej 200 m

2
 pow. u ytkowej

100 m² pow.
u ytkowej

MIN. 2,5 

16. Ko cio y, kaplice
1000 m

2
 pow.

u ytkowej
MIN. 12 

17. Domy parafialne, domy kultury
100 m² pow.

u ytkowej
MIN. 3 

18. Kina
100 miejsc
siedz cych

MIN. 5 

19. Teatry, filharmonie
100 miejsc
siedz cych

MIN. 15 
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y

20.
Muzea ma e do 1000 m

2
 powierzchni

wystawienniczej
1000 m

2
 pow.

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

21.
Muzea du e powy ej 1000 m

2

powierzchni wystawienniczej
1000 m

2
 pow.

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

22. Centra muzealne
1000 m

2
 pow.

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

23. Centra wystawienniczo-targowe
1000 m

2
 pow.

u ytkowej

powierzchnia parkingowa min. 40% 
pow. u ytkowej

lub
80% pow. wystawienniczej

lub
min. 40 m-c/ 1000 m

2
 pow. u ytkowej

24. Szko y podstawowe i gimnazja
1 pomieszczenie

do nauki
MIN. 0,5 

25. Szko y rednie
1 pomieszczenie

do nauki
MIN. 1,0 

26. Szko y wy sze, obiekty dydaktyczne
10 studentów lub
1 pomieszczenie

do nauki

MIN. 1,5 lub 
MIN. 4 

27. Przedszkola, wietlice 1 oddzia MIN. 3,0

28. Szpitale, kliniki 1 ó ko MIN. 1

29.

Place sk adowe, du e hurtownie
powy ej 2000 m

2
 pow. sk adowej,

magazyny, sprzeda  towarów 
w ilo ciach masowych

1000 m² pow.
sk adowej

MIN. 2 

30. Zak ady przemys owe, rzemios o

100 zatrudnio-
nych na 

najliczniejszej
zmianie

MIN. 40

31. Rzemios o us ugowe
100 m² pow.

u ytkowej
MIN. 2 

32. Warsztaty pojazdów mechanicznych
1 stan. 

naprawcze
MIN. 2 

33. Stacje bezobs ugowe – 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. Ma e obiekty sportu i rekreacji
100 m² pow.

u ytkowej
MIN. 4 

38. Kryte p ywalnie
100 m² lustra

wody
MIN. 5 

39. pieliska 100 m² pla y   MIN. 10 

40. Korty tenisowe (bez widzów) 1 kort MIN. 2 

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

§ 6

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 9 tere-
nów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 do 
009.
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZEMYS OWE – POMI DZY ULIC
BUDOWLANYCH A LINI  KOLEJOW  W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 2509
1. NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 13,67 ha
3. PRZEZNACZENIE

P/U41 teren zabudowy produkcyjno-us ugowej

4. FUNKCJE WY CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 400 m2

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

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

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odleg o ci 6,0 m od linii rozgraniczaj cej teren

008-KD82 (ul. Budowlanych) i teren 009-KD81 (ul.Stok osy) oraz po obrysie cian zewn trznych
istniej cych budynków wzd u  ulicy Budowlanych 008-KD82 i ulicy Stok osy 009-KD81, jak na
rysunku planu. Od pozosta ych granic terenu zgodnie z przepisami budowlanymi, drogowymi i 
kolejowymi.

2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie 60% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni dzia ki
4) intensywno  zabudowy, minimalna: nie ustala si     maksymalna: 2,0 
5) wysoko  zabudowy, minimalna: nie ustala si

  maksymalna:  a) dla budynków technicznych i technologicznych dowolna z zastrze eniem
   pkt. 16.1

   b) dla pozosta ych budynków 20,0m
6) formy zabudowy: dowolne
7) kszta t dachu: dowolny

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa:

a) od ulicy Budowlanych (008-KD82) ograniczona do istniej cych zjazdów oraz poprzez nowe
zjazdy w odleg o ci nie mniejszej ni   50,0 m od skrzy owa  i innych zjazdów,

b) od ulicy Stok osy (009-KD81)
c) od ulicy dojazdowej (poza wschodni  granic  planu)

2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej
4) odprowadzenie cieków: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemys owe zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

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

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
maksymalne zachowanie istniej cego drzewostanu

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si

Poz. 2358



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 121 — 9427 —

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) teren po o ony w powierzchniach ograniczaj cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych

oraz naturalnych, wynikaj cych z usytuowania Portu Lotniczego Gda sk im. Lecha Wa sy –
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

2) istniej ce uj cie wody wraz ze stref  ochrony bezpo redniej – zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
zakaz lokalizacji reklam emituj cych wiat o mog ce stanowi  utrudnienie w nawigacji statków
powietrznych

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

1) istniej ce kana y deszczowe (orientacyjna lokalizacja jak na rysunku planu) – zaleca si  pas wolny 
od zabudowy o szeroko ci co najmniej 4 m od skrajni kana u oraz umo liwienie dojazdu dla celów
eksploatacyjnych o szeroko ci 3 m 

2) istniej cy rów S-17 b d cy odbiornikiem wód opadowych - zaleca si  umo liwienie dojazdu o 
szeroko ci 4 m dla celów eksploatacyjnych

3)   zaleca si  pas zieleni izolacyjnej po wschodniej stronie terenu

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZEMYS OWE – POMI DZY ULIC
BUDOWLANYCH A LINI  KOLEJOW  W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 2509
1. NUMER 002 2. POWIERZCHNIA 4,14 ha
3. PRZEZNACZENIE

U34 teren zabudowy us ugowej z zieleni  towarzysz c

4. FUNKCJE WY CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 400 m²
2) salony samochodowe (z serwisem)
3) ma e hurtownie do 2000 m² powierzchni

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

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

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odleg o ci 6,0 m od wschodniej linii 

rozgraniczaj cej terenu i 6,0 m od skrajnej kraw dzi rowu melioracyjnego oraz 6,0 m od kraw dzi
skarpy zbiornika, jak na rysunku planu

2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: maksymalnie 5% 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni terenu
4) intensywno  zabudowy, minimalna: nie ustala si     maksymalna: 0,2 
5) wysoko  zabudowy, minimalna: nie ustala si    maksymalna: 15,0m 
6) formy zabudowy: dowolne
7) kszta t dachu: dowolny

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa:

a) od ulicy Budowlanych (008-KD82) ograniczona do jednego projektowanego zjazdu
b) od ulicy dojazdowej (poza wschodni  granic  planu)

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

10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
maksymalne zachowanie istniej cego drzewostanu

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
teren po o ony w powierzchniach ograniczaj cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikaj cych z usytuowania Portu Lotniczego Gda sk im. Lecha Wa sy – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) zakaz lokalizacji reklam emituj cych wiat o mog ce stanowi  utrudnienie w nawigacji statków

powietrznych
2)   istniej cy zbiornik wodny do zachowania, z mo liwo ci  regulacji linii brzegowej

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) istniej cy kana  deszczowy (orientacyjna lokalizacja jak na rysunku planu) – zaleca si  pas wolny

od zabudowy o szeroko ci co najmniej 4 m od skrajni kana u oraz umo liwienie dojazdu dla celów
eksploatacyjnych o szeroko ci 3 m 

2) istniej cy rów S-17 b d cy odbiornikiem wód opadowych; zaleca si  umo liwienie dojazdu o 
szeroko ci 4 m dla celów eksploatacyjnych

3)   zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi
  warunkami siedliskowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZEMYS OWE – POMI DZY ULIC
BUDOWLANYCH A LINI  KOLEJOW  W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 2509
1. NUMER 003 2. POWIERZCHNIA 0,48 ha
3. PRZEZNACZENIE

D Potok Strzelniczka wraz z drog  eksploatacyjn

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

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

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: nie dotyczy
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy
4) intensywno  zabudowy: nie dotyczy
5) wysoko  zabudowy: nie dotyczy 
6) formy zabudowy: nie dotyczy 
7) kszta t dachu: nie dotyczy 
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8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Stok osy (009-KD81)
2) parkingi: wyklucza si
3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy
4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy 
5) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

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

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
teren po o ony w powierzchniach ograniczaj cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikaj cych z usytuowania Portu Lotniczego Gda sk im. Lecha Wa sy – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
zakaz lokalizacji reklam emituj cych wiat o mog ce stanowi  utrudnienie w nawigacji statków
powietrznych

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  zastosowanie materia ów naturalnych do umocnienia brzegów potoku
2)   zaleca si  wykonanie pasa technicznego potoku w formie nieuszczelnionej, pokrytej zieleni

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZEMYS OWE – POMI DZY ULIC
BUDOWLANYCH A LINI  KOLEJOW  W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 2509
1. NUMER 004 2. POWIERZCHNIA 0,0004 ha
3. PRZEZNACZENIE

P/U41 teren zabudowy produkcyjno-us ugowej

4. FUNKCJE WY CZONE
zgodnie z pkt 17.1

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt 7 i 11 
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7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne po obrysie cian zewn trznych istniej cego

budynku wzd u  ulicy Budowlanych (008-KD82)
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: zgodnie z pkt 17.1 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: zgodnie z pkt 17.1 
4) intensywno  zabudowy: zgodnie z pkt 17.1 
5) wysoko  zabudowy: zgodnie z pkt 17.1
6) formy zabudowy: zgodnie z pkt 17.1 
7) kszta t dachu: zgodnie z pkt 17.1 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: zgodnie z pkt 17.1
2) parkingi: zgodnie z pkt 17.1
3) zaopatrzenie w wod : zgodnie z pkt 17.1
4) odprowadzenie cieków: zgodnie z pkt 17.1 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : zgodnie z pkt 17.1
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
8) zaopatrzenie w ciep o: zgodnie z pkt 17.1
9) gospodarka odpadami: zgodnie z pkt 17.1
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: zgodnie z pkt 17.1 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
teren po o ony w powierzchniach ograniczaj cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikaj cych z usytuowania Portu Lotniczego Gda sk im. Lecha Wa sy – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) teren stanowi integraln  cz  terenu przyleg ego, ustalonego w obowi zuj cym miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemys owe na pó noc od ulicy Budowlanych
w mie cie Gda sku – uchwa a Nr VIII/137/07 Rady miasta Gda ska z dnia 29 marca 2007 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r., nr 107, poz. 1733) oznaczonego symbolem 007-P/U41 –
funkcje wy czone, wybrane zasady kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
parkingi i wybrane zasady obs ugi infrastruktur  jak w w/w planie obowi zuj cym

2) zakaz lokalizacji reklam emituj cych wiat o mog ce stanowi  utrudnienie w nawigacji statków
  powietrznych

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala si
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZEMYS OWE – POMI DZY ULIC
BUDOWLANYCH A LINI  KOLEJOW  W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 2509
1. NUMER 005 2. POWIERZCHNIA 0,0119 ha
3. PRZEZNACZENIE

P/U41 teren zabudowy produkcyjno-us ugowej

4. FUNKCJE WY CZONE

zgodnie z pkt 17.1

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

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

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: zgodnie z pkt 17.1 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: zgodnie z pkt 17.1 
4) intensywno  zabudowy: zgodnie z pkt 17.1 
5) wysoko  zabudowy: zgodnie z pkt 17.1
6) formy zabudowy: zgodnie z pkt 17.1 
7) kszta t dachu: zgodnie z pkt 17.1 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: zgodnie z pkt 17.1
2) parkingi: zgodnie z pkt 17.1
3) zaopatrzenie w wod : zgodnie z pkt 17.1
4) odprowadzenie cieków: zgodnie z pkt 17.1 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : zgodnie z pkt 17.1
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
8) zaopatrzenie w ciep o: zgodnie z pkt 17.1
9) gospodarka odpadami: zgodnie z pkt 17.1
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: zgodnie z pkt 17.1 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
teren po o ony w powierzchniach ograniczaj cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikaj cych z usytuowania Portu Lotniczego Gda sk im. Lecha Wa sy – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

Ó Ó
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) teren stanowi integraln  cz  terenu przyleg ego, ustalonego w obowi zuj cym miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemys owe na pó noc od ulicy Budowlanych
w mie cie Gda sku – uchwa a Nr VIII/137/07 Rady miasta Gda ska z dnia 29 marca 2007 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r., nr 107, poz. 1733) oznaczonego symbolem 007-P/U41 –
funkcje wy czone, wybrane zasady kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
parkingi i wybrane zasady obs ugi infrastruktur  jak w w/w planie obowi zuj cym

2) zakaz lokalizacji reklam emituj cych wiat o mog ce stanowi  utrudnienie w nawigacji statków
  powietrznych

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

nie ustala si

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZEMYS OWE – POMI DZY ULIC
BUDOWLANYCH A LINI  KOLEJOW  W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 2509
1. NUMER 006 2. POWIERZCHNIA 0,0002 ha
3. PRZEZNACZENIE

P/U41 teren zabudowy produkcyjno-us ugowej

4. FUNKCJE WY CZONE
zgodnie z pkt 17.1

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

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

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne po obrysie cian zewn trznych istniej cego

budynku wzd u  ulicy Budowlanych (008-KD82)
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: zgodnie z pkt 17.1 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: zgodnie z pkt 17.1 
4) intensywno  zabudowy: zgodnie z pkt 17.1 
5) wysoko  zabudowy: zgodnie z pkt 17.1
6) formy zabudowy: zgodnie z pkt 17.1 
7) kszta t dachu: zgodnie z pkt 17.1 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: zgodnie z pkt 17.1
2) parkingi: zgodnie z pkt 17.1
3) zaopatrzenie w wod : zgodnie z pkt 17.1
4) odprowadzenie cieków: zgodnie z pkt 17.1 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : zgodnie z pkt 17.1
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
8) zaopatrzenie w ciep o: zgodnie z pkt 17.1
9) gospodarka odpadami: zgodnie z pkt 17.1
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: zgodnie z pkt 17.1 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

Ó
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14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
teren po o ony w powierzchniach ograniczaj cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikaj cych z usytuowania Portu Lotniczego Gda sk im. Lecha Wa sy – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) teren stanowi integraln  cz  terenu przyleg ego, ustalonego w obowi zuj cym miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemys owe na pó noc od ulicy Budowlanych
w mie cie Gda sku – uchwa a Nr VIII/137/07 Rady miasta Gda ska z dnia 29 marca 2007 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r., nr 107, poz. 1733) oznaczonego symbolem 007-P/U41 –
funkcje wy czone, wybrane zasady kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
parkingi i wybrane zasady obs ugi infrastruktur  jak w w/w planie obowi zuj cym

2) zakaz lokalizacji reklam emituj cych wiat o mog ce stanowi  utrudnienie w nawigacji statków
powietrznych

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

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZEMYS OWE – POMI DZY ULIC
BUDOWLANYCH A LINI  KOLEJOW  W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 2509
1. NUMER 007 2. POWIERZCHNIA 0,0621 ha
3. PRZEZNACZENIE

P/U41 teren zabudowy produkcyjno-us ugowej

4. FUNKCJE WY CZONE
zgodnie z pkt 17.1

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

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

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: zgodnie z pkt 17.1 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: zgodnie z pkt 17.1 
4) intensywno  zabudowy: zgodnie z pkt 17.1 
5) wysoko  zabudowy: zgodnie z pkt 17.1
6) formy zabudowy: zgodnie z pkt 17.1 
7) kszta t dachu: zgodnie z pkt 17.1 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Budowlanych (008-KD82) ograniczona do istniej cego zjazdu
2) parkingi: zgodnie z pkt 17.1
3) zaopatrzenie w wod : zgodnie z pkt 17.1
4) odprowadzenie cieków: zgodnie z pkt 17.1 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : zgodnie z pkt 17.1
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
8) zaopatrzenie w ciep o: zgodnie z pkt 17.1
9) gospodarka odpadami: zgodnie z pkt 17.1
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: zgodnie z pkt 17.1 
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
teren po o ony w powierzchniach ograniczaj cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikaj cych z usytuowania Portu Lotniczego Gda sk im. Lecha Wa sy – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) teren stanowi integraln  cz  terenu przyleg ego, ustalonego w obowi zuj cym miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemys owe na pó noc od ulicy Budowlanych
w mie cie Gda sku – uchwa a Nr VIII/137/07 Rady miasta Gda ska z dnia 29 marca 2007 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r., nr 107, poz. 1733) oznaczonego symbolem 007-P/U41 –
funkcje wy czone, wybrane zasady kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
parkingi i wybrane zasady obs ugi infrastruktur  jak w w/w planie obowi zuj cym

2) zakaz lokalizacji reklam emituj cych wiat o mog ce stanowi  utrudnienie w nawigacji statków
    powietrznych

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

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZEMYS OWE – POMI DZY ULIC
BUDOWLANYCH A LINI  KOLEJOW  W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 2509
1. NUMER 008 2. POWIERZCHNIA 3,51 ha
3. Klasa i nazwa ulicy

KD82 teren ulicy zbiorczej – odcinek ulicy Budowlanych

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 24.5 m do 38.0m w obr bie skrzy owania, jak na

rysunku planu
2) pr dko  projektowa: 50 km/h 
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dost pno  do terenów przyleg ych: ograniczona do istniej cych zjazdów oraz poprzez nowe

zjazdy w odleg o ci nie mniejszej ni   50m od skrzy owa  i innych zjazdów
5) wyposa enie minimalne: chodniki

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
1) od wschodu poprzez ul. Budowlanych (poza granicami planu) z ul. S owackiego (poza granicami

planu)
2) od wschodu poprzez ul. Nowatorów (poza granicami planu) z ul. Kartusk (poza granicami planu)
3) od zachodu poprzez ul. Budowlanych i Nowatorów (poza granicami planu) z miejscowo ci

Banino w gminie ukowo
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY RDODWISKA I PRZYRODY
maksymalne zachowanie i piel gnacja istniej cego drzewostanu

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: dopuszcza si
2) no niki reklamowe:

   a) w obr bie skrzy owa  zakaz lokalizacji reklam
   b) poza obszarem skrzy owa  zakaz lokalizacji  reklam emituj cych wiat o mog ce stanowi

   utrudnienie w nawigacji statków  powietrznych
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zgodnie z § 3 uchwa y
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si
5)   ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
teren po o ony w powierzchniach ograniczaj cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikaj cych z usytuowania Portu Lotniczego Gda sk im. Lecha Wa sy – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

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

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

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KOKOSZKI PRZEMYS OWE – POMI DZY ULIC
BUDOWLANYCH A LINI  KOLEJOW  W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 2509
1. NUMER 009 2. POWIERZCHNIA 0,63 ha
3. Klasa i nazwa ulicy

KD81 teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Stok osy

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1)   szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 21.0 m do 35.0m w obr bie skrzy owania, jak na

rysunku planu
2)   pr dko  projektowa: 40 km/h
3)   przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4)   dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze
5)   wyposa enie minimalne; chodnik

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
1)   od wschodu poprzez ul. Budowlanych (poza granicami planu) z ul. S owackiego (poza granicami

planu)
2)   od wschodu poprzez ul. Nowatorów (poza granicami planu) z ul. Kartusk  (poza granicami planu) 
3)   od zachodu  poprzez ul. Budowlanych i Nowatorów (poza granicami planu) z miejscowo ci

Banino w gminie ukowo
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY RDODWISKA I PRZYRODY  
stosuje si  zasady ogólne 

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala si

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1) ma a architektura: dopuszcza si
2) no niki reklamowe: 
      a) w obr bie skrzy owa  zakaz lokalizacji reklam 

b) poza obszarem skrzy owa  zakaz lokalizacji  reklam emituj cych wiat o mog ce stanowi
          utrudnienie w nawigacji statków  powietrznych 
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zgodnie z  § 3 uchwa y
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si
5) ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
teren po o ony w powierzchniach ograniczaj cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz 
naturalnych, wynikaj cych z usytuowania Portu Lotniczego Gda sk im. Lecha Wa sy – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi 

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

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

2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:

 § 7

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1) część grafi czna - rysunek miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysło-
we – pomiędzy ulicą Budowlanych a linią kolejową 
w mieście Gdańsku w skali 1:1000 (załącznik nr 1),

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

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

§ 8

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

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

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Miasta Gdańska.

§ 9

  Tracą moc we fragmentach objętych granicami niniej-
szego planu:

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uli-
cy Budowlanych i wschodniej części ulicy Nowatorów 
w mieście Gdańsku – uchwała Nr XVI/487/2003 z dnia 
4 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2003 
r., nr 162, poz. 3359)

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Kokoszki Przemysłowe na północ od ulicy Budowla-
nych w mieście Gdańsku – uchwała Nr VIII/137/07 z dnia 
29 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 
r., nr 107, poz. 1733)

§ 10

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

 Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/1020/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 maja 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/1020/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kokoszki Przemysłowe pomiędzy ulicą 
Budowlanych a linią kolejową w mieście Gdańsku
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu

UWAG NIE WNIESIONO

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/1020/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kokoszki Przemysłowe pomiędzy ulicą 
Budowlanych a linią kolejową w mieście Gdańsku
Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania.
W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu in-
frastruktury technicznej i drogowej, które należą do zadań 
własnych gminy.

2359

 UCHWAŁA Nr XLI-374/2009
Rady Miejskiej w Lęborku

 z dnia 1 lipca 2009 r.

 w sprawie zaliczenia ulicy beromskiego do kategorii dróg gminnych.

  Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 
115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii powiatu uchwala 
się, co następuje:

§ 1

  Zalicza się do kategorii dróg gminnych na terenie miasta 
Lęborka ulicę Żeromskiego na całej jej długości.

§ 2

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lęborka.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego, jednak nie wcześniej niż 01 stycznia 2010 r.

 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lęborku

Małgorzata Bresler

2360

 UCHWAŁA Nr XLI-375/2009
Rady Miejskiej w Lęborku

 z dnia 1 lipca 2009 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr X-109/2003 Rady Miejskiej w LCborku  z dnia 22.08.2003 r. w sprawie okreWlenia 

przepisów porz>dkowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu 
osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasta Lębork.

  Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 
41 ust. 1 ustawy z dnia 8. 03.1990 r. o samorz>dzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 15 ust. 5 
ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 
2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.) uchwala się, co nastę-
puje:

§ 1

  Uchyla się dotychczasową treść Załącznika Nr 1 do 
Uchwały Nr X-109/2003 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 
22.08.2003 r. w sprawie określenia przepisów porząd-
kowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu w 
komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu tak-
sówkami na terenie Gminy Miasta Lębork i wprowadza się 
nowe jego brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej 
Uchwały.

ó§ 2

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lęborka.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż 1 września 
2009 r.

 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lęborku

Małgorzata Bresler

Poz. 2358, 2359, 2360


