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  Zał>cznik nr 2
  Do Uchwały Nr XXVIII/181//2009
  Rady Gminy Parchowo
  z dnia 23 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIBCIE
 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
działek o numerach 353, 354/2 i 355/3 oraz czCWci działki nr 
351/2 we wsi Parchowski Młyn, obrCb Parchowo.

W myWl postanowieM zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póaniejszymi 
zmianami) projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru działek o numerach 353, 354/2 
i 355/3 oraz czCWci działki nr 351/2 we wsi Parchowski Młyn 
wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko był wyłocony 
do publicznego wgl>du od dnia 02 grudnia 2008 r. do dnia 07 
stycznia 2009 r. i w terminie ustalonym do składania wnio-
sków, to jest do dnia 30 stycznia 2009 r. cadnych uwag do 
wyłoconego projektu planu nie wniesiono.

  Zał>cznik nr 3
  Do Uchwały Nr XXVIII/181//2009
  Rady Gminy Parchowo

 z dnia 23 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIBCIE

 w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek o 
numerach 353, 354/2 i 355/3 oraz czCWci działki nr 351/2 
we wsi Parchowski Młyn, obrCb Parchowo.

W myWl postanowieM zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póaniejszymi zmia-
nami) stwierdza siC co nastCpuje:

Ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru działek o numerach 
353, 354/2 i 355/3 oraz czCWci działki nr 351/2 we wsi Par-
chowski Młyn nakładaj> obowi>zek realizacji inwestycji celu 
publicznego tj. sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej 
oraz wykonania dróg wewnCtrznych. Droga wewnCtrzna, 
oznaczona symbolem 6KDW stanowi dojazd do gruntów 
stanowi>cych mienie komunalne gminy Parchowo. Droga 
wewnCtrzna oznaczona symbolem 7KDW obsługuje działki, 
bCd>ce własnoWci> prywatn>.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej dotycz>ce 
budowy sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej oraz drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem 6KDW wykonywane 
bCd> etapowo w zalecnoWci od stopnia realizacji planu (w 
miarC rozwoju budownictwa na przedmiotowym osiedlu).

Zasady finansowania inwestycji celu publicznego zdefi-
niowane w przepisach o finansach publicznych realizować 
siC bCdzie w oparciu o ustalenia zawarte w Wieloletnim 
Planie Inwestycji i corocznie uchwalany budcet gminy, w 
którym kacdorazowo okreWli siC zakres projektowanych 
inwestycji oraz wysokoWć i aródło pozyskiwania niezbCd-
nych Wrodków.
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 UCHWAŁA Nr XXIV/312/09

Rady Miasta Sopotu

 z dnia 6 marca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa Góra                

w mieWcie Sopocie

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 
2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803) i art. 18 ust. 2 pkt 5, 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458. Rada Miasta Sopotu 
uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Stwierdza siC zgodnoWć z ustaleniami „Studium uwa-
runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sopotu” i uchwala siC miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa Góra w 
mieWcie Sopocie oznaczony symbolem R-1/04, zwany dalej 

„planem”, obejmuj>cy teren o pow. 12,98 ha w granicach, 
które przebiegaj>:
- od wschodu wzdłuc krawCdzi Klifu Sopockiego;
- od południa wzdłuc zejWcia do morza na przedłuceniu 

ulicy SCpiej i wzdłuc ulicy SCpiej;
- od zachodu wzdłuc Alei NiepodległoWci;
- od północy wzdłuc rzeki Swelini i granicy „ucytku 

ekologicznego” doliny rzeki Swelini.
- w granicach jak na rysunku planu stanowi>cym zał>cznik 

do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 18 terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi, oznaczonych 
symbolami od 01 do 18 oraz ich przeznaczenie wg 
nastCpuj>cej klasyfikacji:
1) tereny zabudowy usługowej

- MNr – Zabudowa usługowa o charakterze reprezen-
tacyjnym, zabudowa mieszkaniowa rezydencjonal-
na

 Tereny zabudowy usługowej o charakterze repre-
zentacyjnym, zwi>zanej ze specyfik> działalnoWci 
przystosowanej do reprezentowania instytucji i ich 
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przedstawicielstw, jak równiec z zakresu kultury 
(takich jak galerie, biblioteki i inne obiekty zwi>-
zane z popularyzacj> kultury i sztuki) wymagaj>ce 
nieprzeciCtnego standardu otoczenia i wyposacenia 
budynku, charakterystycznego dla rezydencji lub 
tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, 
na których dopuszcza siC:
- gastronomiC w czCWci budynku jako uzupełnienie 

przeznaczenia dla zabudowy usługowej o cha-
rakterze reprezentacyjnym;

- usługi pensjonatowe w całym budynku.
 - U – Zabudowa usługowa
 Tereny zabudowy usługowej.
 - UO – Zabudowa usługowa w zakresie nauki 

i szkolnictwa.
 Tereny zabudowy usługowej z zakresu nauki 

i szkolnictwa, a takce usług zwi>zanych z obsług> 
konferencji i szkoleM.

 - US- Tereny usług sportu i rekreacji
 Tereny usług sportu i rekreacji z dopuszczeniem 

usług z zakresu gastronomii.
 - Uk – Zabudowa usługowa w zakresie kultury 

i sztuki
 Tereny zabudowy usługowej w zakresie wystawien-

nictwa, sal koncertowych, teatralnych, kinowych 
oraz widowiskowych i innych obiektów zwi>zanych 
z popularyzacj> kultury i sztuki.

 Dopuszcza siC lokalizacjC gastronomii jako uzupeł-
nienie przeznaczenia podstawowego.

 - Up – Tereny parkingów
 Tereny parkingów ogólnodostCpnych.

2) tereny zieleni
- ZPk - ZieleM na skarpach
 Tereny zieleni, naturalne zadrzewienia i zakrzewie-

nia skarp Klifu Sopockiego.
3) tereny komunikacji publicznej

- KD-D – Drogi i ulice dojazdowe
- KD-L – Drogi i ulice lokalne

4) tereny infrastruktury technicznej
- E – Tereny urz>dzeM elektroenergetycznych
- G – Tereny urz>dzeM gazownictwa

2. Na całym obszarze planu dopuszcza siC lokalizacjC 
małych obiektów infrastruktury technicznej oraz sieci 
podziemnych infrastrukturytechnicznej. Dopuszcza siC  
modernizacjC istniej>cych urz>dzeM i sieci infrastruktury 
technicznej.

3. Przeznaczeniem podstawowym terenu moce być wiCcej 
nic jedna funkcja podstawowa według klasyfikacji 
przyjCtej w ustCpie 1 niniejszego paragrafu.

4. Funkcja dopuszczalna jako uzupełnienie przeznaczenia 
podstawowego jest to funkcja wystCpuj>ca w zwi>zku 
z funkcj> podstawow>, nie zaW jako funkcja odrCbna, 
mog>ca wystCpować samodzielnie. Musi być 
zrealizowana na tej samej działce budowlanej (lub na 
tym samym obszarze wymagaj>cym ł>czenia i podziału 
działek ewidencyjnych) co funkcja podstawowa, której 
towarzyszy, chyba ce regulacje w karcie terenu stanowi> 
inaczej.

5. Usługi nie zakłócaj>ce funkcji mieszkaniowej 
– to usługi nieuci>cliwe, których prowadzenie nie 
powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów 
jakoWci Wrodowiska przewidzianych dla funkcji 
mieszkaniowej, a ponadto nie wywołuje innych 
zakłóceM funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny 
ruch lub postój pojazdów utrudniaj>cy dostCp do 
budynków mieszkalnych, naruszanie czCWci wspólnych 
nieruchomoWci (klatki schodowe, ogródki lub dziedziMce 
w czCWci mieszkalnej) przez klientów usług, zakłócanie 

ciszy nocnej, wytwarzanie ducych iloWci odpadów, 
których przechowywanie koliduje z estetyk> Wrodowiska 
mieszkalnego itp.

6. UWciWlenie warunków zagospodarowania oraz 
okreWlenie dopuszczalnego sposobu kształtowania 
zabudowy dla poszczególnych wydzielonych terenów, 
zawarte s> w  kartach terenów w § 14 ustCp 2. Zakres 
funkcji dopuszczonych w danej strefie jest ograniczony 
regulacjami zawartymi w karcie danego terenu.

§ 3

1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego dla obszaru opracowania planu:
1) kształtowanie struktury przestrzennej z uwzglCd-

nieniem istniej>cego zagospodarowania i struktury 
własnoWci;

2) kształtowanie osnowy ekologicznej poprzez racjonal-
ne wykorzystanie potencjału Wrodowiska, utrzymanie 
równowagi ekologicznej i powi>zaM przyrodniczych z  
otoczeniem przy zachowaniu istniej>cych oraz kształ-
towaniu nowych terenów zieleni ogólnodostCpnej i zie-
leni na posesjach prywatnych;

3) ograniczenie intensywnoWci i gabarytów zabudowy w 
celu ochrony walorów dziedzictwa kulturowego;

4) odpowiednie kształtowanie ogólnodostCpnych prze-
strzeni publicznych, w tym ulic, tworz>cych warunki 
publicznej aktywnoWci oraz stanowi>cych miejsca 
tocsamoWci i identyfikacji przestrzeni.

2. Szczegółowe zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, odnosz>ce siC do poszczególnych 
terenów połoconych na obszarze opracowania planu, 
zawarto w kartach tych terenów w § 14, ustCp 2 niniejszej 
uchwały.

§ 4

1. Na obszarze opracowania planu obowi>zuj> nastCpuj>ce 
zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) wyznacza siC nastCpuj>ce formy ochrony przyrody:

a) stanowiska dokumentacyjne przyrody nieocywionej 
„Klif Sopocki”;

b) postulowan> do wpisu do rejestru pomników przy-
rody grupC drzew – topoli białych (oznaczon> na 
rysunku planu) połoconych na posesji przy ul. 
Zamkowa Góra 3;

2) zachowanie i wzmocnienie osnowy ekologicznej 
poprzez racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodo-
wiska i kształtowania równowagi ekologicznej obszaru 
planu;

3) ochrona i wzmocnienie funkcji ekologicznej nastCpu-
j>cych elementów osnowy ekologicznej:
a) adaptacja istniej>cej zieleni, jako dopełnienie sys-

temu głównych ci>gów zieleni w mieWcie - ochrona 
ozdobnego drzewostanu i uaktywnianie terenów 
zdewastowanych (wydepczyska);

b) ochrona kompleksu ekologicznego - zakaz zabu-
dowy w 20 metrowym pasie terenu przyległym do 
krawCdzi klifu, do zagospodarowania zieleni>;

4) zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj>cych 
osuwanie siC skarpy - Klifu Sopockiego; tereny 04.MNr, 
05.U i 12.US naracone s> na osuwanie siC mas ziem-
nych  — wszelkie prace inwestycyjne poprzedzić 
szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej 
i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich 
posadowienia z uwzglCdnieniem statecznoWci skarpy 
– zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami;

2. Szczegółowe zasady ochrony elementów Wrodowiska 
przyrodniczego i krajobrazu, odnosz>ce siC do 
poszczególnych terenów połoconych na obszarze 
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opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 
14 ustCp 2 niniejszej uchwały.

§ 5

1. Na obszarze opracowania planu obowi>zuj> nastCpuj>ce 
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków nr 771 z dnia 

12. 02. 1979 r. ZESPOŁU URBANISTYCZNO – KRA-
JOBRAZOWEGO MIASTA SOPOTU;

2) „Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Sopotu”;

3) na obszarze planu nie wystCpuj> obiekty wpisane do 
rejestru zabytków nieruchomych województwa;

4) na obszarze planu wystCpuj> dwa obiekty przy ul. 
Zamkowa Góra 11oraz 13 o wartoWciach kulturowych, 
na terenie oznaczonym symbolem 04.MNr, chronione 
według zasad ustalonych w niniejszej uchwale;

5) obowi>zek wykonania i uzgodnienia z właWciwym kon-
serwatorem zabytków studium krajobrazowo – archi-
tektonicznego do projektu inwestycji uzasadniaj>cego 
- w kontekWcie krajobrazu - rozwi>zania przyjCte w tym 
projekcie;

2. Szczegółowe zasady ochrony konserwatorskiej 
odnosz>ce siC do poszczególnych terenów połoconych 
na obszarze opracowania planu, zawarto w niniejszej 
uchwale w § 14 ustCp 2 w punkcie 6 kart terenów.

§ 6

Ustalenia wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych:
1) zasady ogólne lokalizacji znaków reklamowych:

a) lokalizacja reklam na budynkach projektowanych w 
miejscu ustalonym w projekcie budowlanym;

b) dopuszcza siC zainstalowanie po jednym szyldzie na 
jedn> firmC zlokalizowan> w budynku;

c) dopuszcza siC wiCcej nic 1 szyld jeceli s> one zgrupo-
wane w jednym miejscu przy wejWciu do budynku i ich 
wielkoWci stanowi> modularn> wielokrotnoWć;

d) zakazuje siC lokalizowania znaków reklamowych 
na ogrodzeniach posesji, za wyj>tkiem szyldów o 
powierzchni nie wiCkszej nic 0,1 m2, zlokalizowanych 
w bezpoWrednim s>siedztwie wejWcia na posesjC;

e) nie ustala siC zasad lokalizacji znaków reklamowych 
umieszczanych na markizach, namiotach i parasolach 
pod warunkiem, ce bCd> umieszczone płasko na ich 
powierzchni, nie bCd> Wwiecić i nie bCd> wykraczać 
poza obrys ich powierzchni;

f) zakazuje siC lokalizowania reklam wolnostoj>cych z 
wyj>tkiem terenów zabudowy usługowej według usta-
leM szczegółowych zawartych w punkcie 7.2. oraz tere-
nów komunikacji w punkcie 6.1. kart poszczególnych 
terenów w § 14 w ustCpie 2. niniejszej uchwały;

2) dopuszcza siC na terenach przeznaczonych dla zieleni 
urz>dzonej, lokalizacjC małej architektury oraz urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanych z ich obsług>.

3) wzmocnienie systemu terenów przyrodniczo aktywnych, 
tzw. „osnowy ekologicznej” poprzez utworzenie 
przyrodniczych powi>zaM funkcjonalnych elementów 
zieleni parkowej i przyulicznej, zieleni kompleksu na 
martwym Klifie Sopockim oraz na zboczach doliny rzeki 
Swelini.

4) realizacja ustaleM planu w zakresie obrony cywilnej 
polegaj>ca na uwzglCdnieniu lokalizacji ukryć w 
planowanych do realizacji budynkach ucytecznoWci 
publicznej.

§ 7

1. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

szczególne warunki zagospodarowania terenów 
i ograniczenia w ich ucytkowaniu, jak równiec wskaaniki 
intensywnoWci zabudowy okreWlono w punktach 5 i 7 
kart poszczególnych terenów w § 14 ustCp 2. niniejszej 
uchwały.

2. Wskaaniki intensywnoWci zabudowy wyraca siC pro-
centem powierzchni zabudowy działki i dopuszczaln> 
wysokoWci> zabudowy. Ponadto ustala siC procent 
powierzchni biologicznie czynnej dla terenów przezna-
czonych dla zabudowy. Na terenach istniej>cej i prze-
kształcanej zabudowy nalecy d>cyć do osi>gniCcia 
wskaaników ustalonych w kartach poszczególnych tere-
nów. Za zabudowC istniej>c> przyjmuje siC zabudowC 
powstał> przed wejWciem w cycie przepisów niniejszej 
uchwały.

3. Ogólne zasady dotycz>ce realizacji nowej zabudowy:
1) wykonanie obiektów budowlanych nalecy poprzedzić 

szczegółowym rozpoznaniem warunków geologiczno-
incynierskich i hydrogeologicznych, przeprowadzonym 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami – Rozporz>dze-
niem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, ustaw> Prawo 
geologiczne i górnicze oraz przepisami wykonawczy-
mi do ustawy; w przypadku koniecznoWci prowadzenia 
odwodnieM budowlanych prace te prowadzić zgodnie 
z wymaganiami okreWlonymi w ustawie Prawo wodne; 
w projektach budowlanych obiektów posadowianych 
ponicej poziomu zwierciadła wód podziemnych nalecy 
przewidzieć rozwi>zania zapobiegaj>ce podpiCtrzaniu 
wód;

2) na zachód od ul. Zamkowa Góra dopuszcza siC reali-
zacjC garacy poza obrysem budynku, na powierzchni 
nie wiCkszej nic 30% powierzchni zabudowanej, pod  
warunkiem ich całkowitego zagłCbienia ponicej pozio-
mu terenu istniej>cego;

3) linie zabudowy okreWlone planem (nieprzekraczalne 
i WciWle okreWlone) nie dotycz> schodów, a takce 
okapów i gzymsów wysuniCtych nie wiCcej nic 0,5 
m, balkonów i  wykuszy wysuniCtych nie wiCcej nic 
1 m oraz werand wysuniCtych nie wiCcej nic 3 m i nie 
przekraczaj>cych 40% szerokoWci elewacji frontowej 
lub nie przekraczaj>cych 50% szerokoWci elewacji 
frontowej wCcszej nic 10 m.

4. Ogólne zasady lokalizacji i formy elementów małej 
architektury na terenach przeznaczonych dla zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej wymienionych w § 2 ust. 1 
punkt 1) i 2):
a) nawierzchnia: materiały budowlane nawi>zuj>ce do 

tradycyjnych materiałów stosowanych w Sopocie;
b) oWwietlenie: według indywidualnych uwarunkowaM, 

nawi>zuj>ce do formy i stylu zabudowy historycznej 
lub nowoprojektowanej;

c) Wmietniki: dopuszcza siC wolnostoj>ce murowane, 
zadaszone, o Wcianach pełnych do wys. 1,5 m i wiel-
koWci dostosowanej do wymogów segregacji odpadów; 
w nowoprojektowanych obiektach preferowane wbu-
dowane;

d) dodatkowe zasady lokalizacji i formy elementów małej 
architektury zawarto w kartach terenów w § 14 ustCp 2.

§ 8

Na obszarze opracowania planu znajduj> siC nastCpuj>ce 
tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie odrCb-
nych przepisów:
1) w granicach miasta obowi>zuje Statut Uzdrowiska 

Sopot ustanowiony Uchwał> Rady Miasta Sopotu, 
który okreWlił obszary ochrony uzdrowiskowej. Obszar 
opracowania  planu połocony jest na obszarze B ochrony 
uzdrowiskowej
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2) zgodnie z Ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej i Rozporz>dzeniem Rady Ministrów z dnia 
29 kwietnia 2003 r. w sprawie okreWlenia minimalnej 
i maksymalnej szerokoWci pasa technicznego 
i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic, 
teren objCty opracowaniem planu znajduje siC w 
przewacaj>cej czCWci w obszarze pasa nadbrzecnego 
brzegu morskiego. Granica pasa ochronnego przebiega 
północn> lini> rozgraniczaj>c> ulicy SCpiej oznaczonej 
symbolem 14.KD-L. Wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania terenu połoconego 
w obrCbie pasa nadbrzecnego brzegu morskiego 
nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej.

§ 9

Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia i podziału 
działek ewidencyjnych okreWlono w pkt 5.2. kart poszcze-
gólnych terenów w § 14 ust. 2. niniejszej uchwały.

§ 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji:
1) Warunkiem powi>zania układu komunikacyjnego 

na obszarze planu z zewnCtrznym układem 
komunikacyjnym jest adaptacja i modernizacja 
istniej>cego układu drogowego.

2) Ustala siC układ komunikacyjny wraz z jego parametrami 
oraz nastCpuj>c> klasyfikacj> dróg publicznych:
a) ulice lokalne, oznaczone symbolami KD-L, dla któ-

rych ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowa-
nia:
- dopuszcza siC parkowanie przykrawCcnikowe i w 

zatokach postojowych;
- dopuszcza siC lokalizacjC przystanków autobuso-

wych i Wciecek rowerowych;
- pas drogowy o rócnej szerokoWci w liniach roz-

graniczaj>cych zgodnie z rysunkiem planu;
b) ulice dojazdowe, oznaczone symbolami KD-D, dla 

których ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospoda-
rowania:
- w pasach drogowych ulic dojazdowych dopusz-

cza siC parkowanie przykrawCcnikowe;
- pas drogowy o rócnej szerokoWci w liniach roz-

graniczaj>cych zgodnie z rysunkiem planu;
3) Ustala siC drogi wewnCtrzne, oznaczone symbolami 

KDW i stanowi>ce dojazd ogólnodostCpny do zespołów 
zabudowy.

4) ogólne zasady obsługi parkingowej:
a) dla nowo realizowanej zabudowy zgodnie z przezna-

czeniem ustalonym w planie:
- 2 miejsca postojowe na 1 dom mieszkalny;
- 2,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni 

ucytkowej usług;
- 2,5 - 3 miejsc postojowych na 10 łócek w pensjo-

nacie lub hotelu.
b) inne szczegółowe zasady obsługi parkingowej okre-
Wlono w pkt 7.4. b) kart poszczególnych terenów w 
§ 14 ust. 2. niniejszej uchwały;

c) miejsca parkingowe i garace, o których mowa w 
ustCpach poprzednich, nalecy rozmieszczać w 
obrCbie działki budowlanej (posesji) wyrócnionej 
dla budynków obsługiwanych;

d) nie s> miejscami parkingowymi w rozumieniu 
przepisów niniejszego paragrafu miejskie miejsca 
parkingowe w pasach drogowych ulic publicznych.

§ 11

Ustala siC nastCpuj>ce zasady obsługi obszaru urz>dze-
niami i sieciami infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodC – z sieci miejskiej, a dla terenu 12.US 

z sieci miejskiej lub z indywidualnego ujCcia wody;
2) odprowadzenie Wcieków komunalnych – do kanalizacji 

sanitarnej;
3) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej 

lub poprzez oczyszczalniki do rzeki Swelini;
4) elektrycznoWć – z sieci energetycznej;
5) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
6) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych nieemisyjnych lub 

niskoemisyjnych aródeł ciepła; wyklucza siC ogrzewanie na 
paliwo stale z dopuszczeniem kominków;

7) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do miejsc 
ich unieszkodliwiania lub odzysku.

§ 12

Nie dopuszcza siC tymczasowego zagospodarowania tere-
nów połoconych na obszarze opracowania planu.

§ 13

Stawki procentowe dla poszczególnych terenów połoco-
nych na obszarze opracowania planu, na podstawie których 
ustala siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy z  
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, okreWlono w pkt 5.5. kart poszczególnych terenów w § 
14 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 14

1. WyjaWnienie pojCć ucytych w planie:
1) konserwacja – zachowanie formy obiektu z mocliwoWci> 

wymiany elementów zucytych, podniesienia standardu 
wyposacenia i zmiany układu wnCtrz, o ile nie jest on 
przedmiotem ochrony;

2) linie zabudowy - okreWlone planem nie dotycz> schodów, 
a takce okapów i gzymsów wysuniCtych nie wiCcej nic 
0,5 m, balkonów i wykuszy wysuniCtych nie wiCcej nic 
1 m oraz werand wysuniCtych nie wiCcej nic 3 m i nie 
przekraczaj>cych 40% szerokoWci elewacji frontowej lub 
nie przekraczaj>cych 50% szerokoWci elewacji frontowej 
wCcszej nic 10 m;

3) posesja – działka lub zbiór działek ewidencyjnych 
połoconych w granicach historycznego podziału objC-
tego ochron> konserwatorsk>, którym przypisany jest 
budynek z numerem adresowym lub w granicach terenu 
wyznaczonego dla lokalizacji zabudowy według zasad 
zawartych w niniejszej uchwale;

4) powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy 
pokryty roWlinnoWci> oraz woda powierzchniowa na 
działce budowlanej, a takce 50% sumy nawierzchni 
tarasów i stropodachów, urz>dzonych jako stałe trawni-
ki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich naturaln> 
wegetacjC, o powierzchni nie mniejszej nic 10 m2;

5) powierzchnia zabudowy (teren przeznaczony pod zabu-
dowC) wyznaczona przez rzut pionowy zewnCtrznych 
najdalej wysuniCtych krawCdzi budynku na powierzchniC 
terenu (na danej działce budowlanej, posesji) okreWlona 
jest wielkoWci> wyracon> w metrach kwadratowych b>da 
stosunkiem, wyraconym w procentach powierzchni zabu-
dowy do powierzchni działki budowlanej; do powierzchni 
zabudowy nie wlicza siC:
- powierzchni obiektów budowlanych ani ich czCWci 

nie wystaj>cych ponad powierzchniC terenu istniej>-
cego;

- powierzchni elementów drugorzCdnych, np. schodów 
zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, daszków, markiz, 
wystCpów dachowych, oWwietlenia zewnCtrznego.

6) restytucja Wrodowiska przyrodniczego – przywracanie 
Wrodowiska do stanu naturalnego, w jakim by siC znaj-
dowało gdyby nie nast>piło oddziaływanie antropoge-
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niczne;
7) rewaloryzacja Wrodowiska przyrodniczego – zwiCksza-

nie zasobowo-funkcjonalnej wartoWci Wrodowiska, w 
tym zmiana ucytkowania terenów wykorzystywanych 
niezgodnie z predyspozycjami przyrodniczymi;

8) stawka procentowa - podstawa do naliczenia jednora-
zowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, okreWlona w 
stosunku procentowym do wzrostu wartoWci nierucho-
moWci w zwi>zku z uchwaleniem planu, na zasadach 
okreWlonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym;

9) tereny do zagospodarowania zieleni> – ze wzglCdów 
krajobrazowych i w celu wzmocnienia osnowy eko-
logicznej obszaru uzdrowiska, dopełnienia głównych 
ci>gów zieleni chronionej na skarpach i w dolinach 
oraz w obrCbie posesji, zlokalizowane w obrCbie tere-
nów przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow> 
i usługow>, na których dopuszcza siC jedynie lokalizacjC 
urz>dzeM technicznych niezbCdnych do realizacji prze-
znaczenia podstawowego oraz innych form zagospoda-
rowania ustalonych w punkcie 5.1. kart poszczególnych 
terenów;

10) usługi o charakterze reprezentacyjnym – zwi>zane ze 
specyfik> działalnoWci przystosowanej do reprezento-
wania urzCdów, instytucji i stowarzyszeM, przedsta-
wicielstw rz>dowych i samorz>dowych, jak równiec 
usługi z zakresu kultury (galerie, biblioteki i inne obiekty 
zwi>zane z popularyzacj> kultury i sztuki) wymagaj>ce 
nieprzeciCtnego standardu otoczenia i wyposacenia 
budynku, charakterystycznego dla rezydencji;

11) wymagania parkingowe – to wymagana minimalna 
liczba miejsc postojowych, któr> nalecy zapewnić na 
terenie działki budowlanej stanowi>cej przedmiot inwe-
stycji lub w poblicu - na terenie, do którego inwestor ma 
tytuł prawny;

12) wysokoWć zabudowy (budynku) podana w karcie terenu 
słucy do okreWlenia dopuszczalnego pionowego gaba-
rytu projektowanych budynków:
a) wysokoWć mierzona od naturalnej warstwicy terenu 

uWrednionej w granicach rzutu budynku do kalenicy, 
punktu zbiegu połaci dachowych i do górnej krawCdzi 
elewacji (nie dotyczy kominów i akcentów architekto-
nicznych);

b) wysokoWć wyracona w liczbie kondygnacji to 
dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych pro-
jektowanych budynków, przy czym przez poddasze 
ucytkowe rozumie siC kondygnacjC w dachu stromym 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

13) znaki reklamowe:
a) reklama – znak stały wolno stoj>cy lub lokalizowany 

na obiektach budowlanych, dla którego ustala siC:
- formC: plakat, nieoWwietlona plansza, napis na 

markizie, oWwietlona plansza lub kaseton, ekran 
reklamowy (bilboard, banner, transparent);

- treWć - informacja szersza nic nazwa lokalu usłu-
gowego, nie zwi>zana z jego siedzib> (np. zawie-
raj>ca asortyment usług lub towarów i slogan 
reklamowy);

b) szyld - znak zawieraj>cy wył>cznie logo firmowe oraz 
informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej dzia-
łalnoWci lub dacie załocenia firmy.

2. Karty terenów:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE (R-1/04)
1. Numer terenu: 01
2. Powierzchnia: 3,36 ha

3. Przeznaczenie terenu:
 US – Tereny usług sportu i rekreacji.
 Tereny usług sportu i rekreacji, z dopuszczeniem usług 

z zakresu gastronomii i obsługi turystyki - lokalizacja 
campingu.

4. Istniej>ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uznany za zgodny z planem – nie ustala siC.

5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy terenu 01.US – do 7% w tym 
w liniach wyznaczonych liniami zabudowy do 50% 
powierzchni wyznaczonej tymi liniami;

b) powierzchnia biologicznie czynna terenu 01.US – nie 
mniej nic 60%;

c) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysun-
kiem planu;

d) linie zabudowy WciWle okreWlone – nie ustala siC;
e) mała architektura według § 7 ust. 4 niniejszej uchwały 

oraz:
- ogrodzenia - dopuszcza siC jedynie acurowe, meta-

lowe;
- nawierzchnia - przejWć pieszych, Wciecek i placów 

– przepuszczalna, zakaz stosowania nawierzchni 
utwardzonych z wyj>tkiem nawierzchni obiektów 
sportowych;

f) inne:
- sytuowanie i posadowienie budynków - wg ustaleM 

zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały;
- zakaz lokalizacji zabudowy na terenie do zagospo-

darowania zieleni> zgodnie z rysunkiem planu z 
dopuszczeniem małej architektury i urz>dzeM tech-
nicznych niezbCdnych do realizacji przeznaczenia 
podstawowego;

- wyznacza siC orientacyjny, główny kierunek przebie-
gu ogólnodostCpnego przejWcia pieszego – zgodnie 
z rysunkiem planu;

- przejWcie piesze przez rzekC SweliniC w rejonie 
wyznaczonym na rysunku planu.

5.2. Zasady ł>czenia i podziału działek ewidencyjnych – nie 
ustala siC.

5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu – nie dopuszcza siC.

5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – nie ustala siC.

5.5. Stawka procentowa – 30%.
6. Zasady ochrony Wrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony:

- struktura przestrzenna - według § 5 niniejszej 
uchwały;

- historyczna zabudowa – nie ustala siC;
b) zasady ochrony:

- struktury przestrzennej - ochrona ekspozycji biernej 
oraz ukształtowania terenu poprzez ograniczenie 
zainwestowania kubaturowego, utrzymanie i uzu-
pełnianie drzewostanu, ograniczenie gabarytu 
zabudowy wg zasad zawartych w punkcie 7.1. 
niniejszej karty terenu;

- historycznej zabudowy - nie ustala siC;
c) zasady ochrony innych elementów struktury prze-

strzennej – nie ustala siC.
6.2. Zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodni-

czego:
a) obiekty i tereny chronione - istniej>ca zieleM w strefie 

ochrony krajobrazu;
b) zasady ochrony - wprowadzenie biogrup krzewów 

i trawników utrzymanie i uzupełnianie zieleni ze 
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wskazaniem terenów do zagospodarowania zieleni> 
- zgodnie z rysunkiem planu.

6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

7. Zasady kształtowania i organizacji przestrzeni 
zabudowanej:

7.1. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

- iloWć kondygnacji nadziemnych:
- dla zabudowy sytuowanej w miejscu wyznaczonym 

na rysunku planu: do 3 od strony drogi 18.KDW, do 
4 od zachodu;

- dla zabudowy ustalonej w punkcie 7.1.f) – 1;
- do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej – nie ustala 

siC;
- do kalenicy:
- dla zabudowy sytuowanej w miejscu wyznaczonym 

na rysunku planu – do 46 m n.p.m.;
- dla zabudowy ustalonej w punkcie 7.1.f) – do 5 m.

b) proporcje wymiarów rzutu – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

- k>t nachylenia – od 10º do 40º;
- układ połaci dachowych – nie ustala siC;

d) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
e) przekształcenia istniej>cej zabudowy - ustalenia 

dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy w punkcie 
7.1.a)-d) dotycz> równiec przebudowy, rozbudowy 
czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

f) inne – na obszarze poza miejscem wyznaczonym 
liniami zabudowy dopuszcza siC domki turystyczne, 
zabudowC gospodarcz>, sanitarn> i recepcjC do 
obsługi campingu w formie pawilonowej o powierzch-
ni zabudowy pojedynczego obiektu nie wiCkszej nic 
100 m2 i wysokoWci do 5 m.

7.2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - dopusz-
cza siC lokalizacjC znaków reklamowych na budynkach 
zgodnie z § 6 ust. 1.

7.3. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji:
a) planowane działania:

- likwidacja lub przebudowa istniej>cej zabudowy 
substandardowej;

- wprowadzenie nowej zabudowy dostosowanej do 
przeznaczenia terenu w planie;

b) oczekiwane rezultaty:
- dostosowanie standardów zagospodarowania 

terenu do walorów krajobrazowych i uzdrowisko-

wych miasta;
- wzrost powierzchni ucytkowej usług sportu i rekre-

acji.
7.4. Zasady kształtowania komunikacji i jej zaplecza:

a) dostCpnoWć drogowa – od drogi dojazdowej 16.KD-D 
po realizacji zapisów punktu 5. karty terenu 16.KD-D 
i od drogi wewnCtrznej 18.KDW;

b) wymagania parkingowe - według § 10 ust 4) niniej-
szej uchwały.

7.5. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania infra-
struktury:
a) zaopatrzenie w wodC – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – do kanaliza-

cji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji 

deszczowej lub poprzez oczyszczalniki do rzeki 
Swelini;

d) elektrycznoWć – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych nieemisyj-

nych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła; wyklucza 
siC ogrzewanie na paliwo stale z dopuszczeniem 
kominków;

g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

8. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu:
a) zaleca siC likwidacjC lub przebudowC istniej>cych 

substandardowych obiektów wyznaczonych na 
rysunku planu;

b) zaleca siC zagospodarowanie terenu wspólnym 
przedsiCwziCciem inwestycyjnym realizowanym 
według wybranej koncepcji projektowej wyłonionej w 
drodze konkursu urbanistyczno – architektonicznego 
obejmuj>cego teren 02.U i ci>g pieszy prowadz>cy 
przez rzekC SweliniC na terenie 01.US w celu uszcze-
gółowienia jego przebiegu.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE (R-1/04)
1. Numer terenu: 02
2. Powierzchnia: 1,05 ha
3. Przeznaczenie terenu:
U – Zabudowa usługowa.
Tereny zabudowy usługowej z zakresu obsługi turystyki oraz 

takich jak hotele i gastronomia oraz usług sanatoryjnych, 
szkolnictwa, nauki, kultury i sztuki.

4. Istniej>ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uznany za zgodny z planem – budynek hotelowy połocony 
przy ul. Zamkowa Góra 21.

5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy terenu 02.U – do 20%;
b) powierzchnia biologicznie czynna terenu 02.U – nie 

mniej nic 50%, z zaleceniem zwiCkszenia do 55%;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysun-

kiem planu;
d) linie zabudowy WciWle okreWlone – nie ustala siC;
e) mała architektura według § 7 ust. 4 niniejszej uchwały 

oraz:
- ogrodzenia - dopuszcza siC jedynie acurowe, meta-

lowe;
- nawierzchnia - zakaz stosowania nawierzchni 

utwardzonych z wyj>tkiem nawierzchni obiektów 
sportowych;

f) inne:
- sytuowanie i posadowienie budynków - wg ustaleM 

zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały;
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- zakaz lokalizacji zabudowy na terenie do zagospo-
darowania zieleni> zgodnie z rysunkiem planu z 
dopuszczeniem małej architektury i urz>dzeM tech-
nicznych niezbCdnych do realizacji przeznaczenia 
podstawowego.

5.2. Zasady ł>czenia i podziału działek ewidencyjnych – nie 
ustala siC.

5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu – nie dopuszcza siC.

5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - nie ustala siC.

5.5. Stawka procentowa – 30%.
6. Zasady ochrony Wrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony:

- struktura przestrzenna - według § 5 niniejszej 
uchwały;

- historyczna zabudowa – nie ustala siC;
b) zasady ochrony:

- struktury przestrzennej - ochrona ekspozycji biernej 
oraz ukształtowania terenu poprzez ograniczenie 
zainwestowania kubaturowego, utrzymanie i uzu-
pełnianie drzewostanu; ograniczenie gabarytu 
zabudowy wg zasad zawartych w punkcie 7.1. 
niniejszej karty terenu;

- historycznej zabudowy - nie ustala siC;
c) zasady ochrony innych elementów struktury prze-

strzennej – nie ustala siC.
6.2. Zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodni-

czego:
a) obiekty i tereny chronione - istniej>ca zieleM w strefie 

ochrony krajobrazu;
b) zasady ochrony - wprowadzenie biogrup krzewów 

i trawników, utrzymanie i uzupełnianie zieleni ze 
wskazaniem terenów do zagospodarowania zieleni> 
- zgodnie z rysunkiem planu.

6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

7. Zasady kształtowania i organizacji przestrzeni zabudo-
wanej:

7.1. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

- iloWć kondygnacji nadziemnych – do 3;
- do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej - do12 m;
- do kalenicy - do 14 m;

b) proporcje wymiarów rzutu – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

- k>t nachylenia - do 50º;
- układ połaci dachowych – nie ustala siC;

d) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
e) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

- uznaje siC istniej>c> zabudowC połocon> przy ul. 
Zamkowa Góra 21 jako zgodn> z planem;

- ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 7.1.a)-d) dotycz> równiec przebudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

f) inne – nie ustala siC.
7.2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - dopusz-

cza siC lokalizacjC znaków reklamowych na budynkach 
zgodnie z § 6 ust. 1.

7.3. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji:
a) planowane działania:

- likwidacja istniej>cej zabudowy substandardowej;
- wprowadzenie nowej zabudowy dostosowanej do 

przeznaczenia terenu w planie;
b) oczekiwane rezultaty:

- dostosowanie standardów zagospodarowania 
terenu do walorów krajobrazowych i uzdrowisko-
wych miasta;

- wzrost powierzchni ucytkowej usług.
7.4. Zasady kształtowania komunikacji i jej zaplecza:

a) dostCpnoWć drogowa - od ul. Zamkowa Góra (15.KD-
D);

b) wymagania parkingowe - według § 10 ust 4) niniej-
szej uchwały.

7.5. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania infra-
struktury:

a) zaopatrzenie w wodC – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – do kanali-

zacji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji 

deszczowej lub poprzez oczyszczalniki do rzeki 
Swelini;

d) elektrycznoWć – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych nieemisyj-

nych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła; wyklucza 
siC ogrzewanie na paliwo stale z dopuszczeniem 
kominków;

g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

8. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu:
a) zaleca siC likwidacjC istniej>cych substandardowych 

obiektów wyznaczonych na rysunku planu;
b) zaleca siC zagospodarowanie terenu wspólnym 

przedsiCwziCciem inwestycyjnym realizowanym 
według wybranej koncepcji projektowej wyłonionej w 
drodze konkursu urbanistyczno – architektonicznego 
obejmuj>cego teren 02.U i ci>g pieszy prowadz>cy 
przez rzekC SweliniC na terenie 01.US w celu uszcze-
gółowienia jego przebiegu.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE (R-1/04)
1. Numer terenu: 03
2. Powierzchnia: 0,36 ha
3. Przeznaczenie terenu:
Up – Tereny parkingu.
Tereny parkingu ogólnodostCpnego.
4. Istniej>ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

uznany za zgodny z planem – nie ustala siC.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
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5.1. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy – dopuszcza siC zabudowC o 

powierzchni nie wiCkszej nic 20 m2 z przeznaczeniem 
na pomieszczenie dla dozoru b>da ochrony;

b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 30%, 
z zaleceniem zwiCkszenia do 55%;

c) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala siC;
d) linie zabudowy WciWle okreWlone – nie ustala siC;
e) mała architektura według § 7 ust. 4 niniejszej uchwały 

oraz:
- ogrodzenia - dopuszcza siC jedynie acurowe, meta-

lowe;
f) inne:

- wyznacza siC tereny do zagospodarowania zieleni> 
zgodnie z rysunkiem planu;

- realizacja „parkingu zielonego” w kompleksach nie 
wiCkszych nic 50 stanowisk, podzielonych na boksy 
z realizacj> zieleni izolacyjnej.

5.2. Zasady ł>czenia i podziału działek ewidencyjnych – nie 
ustala siC.

5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu – nie dopuszcza siC.

5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu:
a) zakazuje siC lokalizowania garacy wolno stoj>cych 

lub poł>czonych oraz zabudowy gospodarczej.
5.5. Stawka procentowa – nie dotyczy.
6. Zasady ochrony Wrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony:

- struktura przestrzenna – według § 5 niniejszej 
uchwały;

- historyczna zabudowa – brak;
b) zasady ochrony:

- struktury przestrzennej - ograniczenie zainwestowa-
nia kubaturowego, utrzymanie i uzupełnianie zieleni 
oraz ograniczenie gabarytu projektowanej zabudo-
wy wg zasad zawartych w punkcie 7.1. niniejszej 
karty terenu;

- historycznej zabudowy - nie ustala siC;
c) zasady ochrony innych elementów struktury prze-

strzennej – nie ustala siC.
6.2. Zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodni-

czego:
a) obiekty i tereny chronione - tereny do zagospodaro-

wania zieleni> - zgodnie z rysunkiem planu;
b) zasady ochrony - wprowadzenie biogrup krzewów 

i trawników, utrzymanie i uzupełnianie drzewosta-
nu.

6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 

z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

7. Zasady kształtowania i organizacji przestrzeni zabudo-
wanej:

7.1. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

- iloWć kondygnacji nadziemnych - 1;
- do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej – do 4 m;
- do kalenicy - do 6 m;

b) proporcje wymiarów rzutu: od 1:1 do 1:2;
c) geometria dachu:

- k>t nachylenia - do 20º;
- układ połaci dachowych – nie ustala siC;

d) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
e) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie ustala 

siC;
f) inne – nie ustala siC.

7.2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych według 
§ 6 ust. 1 niniejszej uchwały.

7.3. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji:
a) planowane działania - realizacja ogólnodostCpnego 

parkingu;
b) oczekiwane rezultaty - wzrost iloWci miejsc parkingo-

wych.
7.4. Zasady kształtowania komunikacji i jej zaplecza:

a) dostCpnoWć drogowa - od ul. Zamkowa Góra;
b) wymagania parkingowe - według § 10 ust 3) niniej-

szej uchwały.
7.5. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania infra-

struktury:
a) zaopatrzenie w wodC – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – do kanaliza-

cji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji 

deszczowej po oczyszczeniu w separatorze.
d) elektrycznoWć – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych nieemi-

syjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła; wyklucza 
siC ogrzewanie na paliwo stale z dopuszczeniem 
kominków;

g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

8. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu - nie 
ustala siC.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE (R-1/04)
1. Numer terenu: 04
2. Powierzchnia: 1,53 ha
3. Przeznaczenie terenu:

MNr – Zabudowa usługowa o charakterze reprezentacyj-
nym, zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna

Tereny zabudowy usługowej o charakterze reprezenta-
cyjnym, zwi>zanej ze specyfik> działalnoWci przystosowa-
nej do reprezentowania instytucji i ich przedstawicielstw, 
jak  równiec z zakresu kultury (takich jak galerie, biblioteki 
i inne obiekty zwi>zane z popularyzacj> kultury i sztuki) 
wymagaj>ce nieprzeciCtnego standardu otoczenia i wy-
posacenia  budynku, charakterystycznego dla rezydencji 
lub tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, na 
których dopuszcza siC:
- gastronomiC w czCWci budynku jako uzupełnienie 
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przeznaczenia dla zabudowy usługowej o charakterze 
reprezentacyjnym;
- usługi pensjonatowe w całym budynku.

4. Istniej>ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uznany za zgodny z planem – nie ustala siC.

5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy (w granicach posesji - działki 
nr 5) – dopuszcza siC zwiCkszenie o 20% w stosunku 
do istniej>cej;

b) powierzchnia biologicznie czynna (w granicach posesji 
- działki nr 5) – nie mniej nic 50%, z zaleceniem zwiCk-
szenia do 55%;

c) linie zabudowy nieprzekraczalne – w odległoWci 20 m 
od krawCdzi klifu zgodnie z rysunkiem planu (strefa 
ochrony Klifu Sopockiego);

d) linie zabudowy WciWle okreWlone – nie ustala siC;
e) mała architektura według § 7 ust. 4 niniejszej uchwały 

oraz:
- ogrodzenia - dopuszcza siC jedynie acurowe, meta-

lowe;
f) inne:

- sytuowanie i posadowienie budynków - wg ustaleM 
zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały;

- zakaz lokalizacji zabudowy na działce nr 7/16 oraz 
na terenie wskazanym do zagospodarowania zieleni> 
oraz terenach zbiorowisk semileWnych wyznaczonych 
na rysunku planu;

- zakaz prowadzenia prac technicznych powodu-
j>cych osuwanie siC skarpy - Klifu Sopockiego; 
teren 04.MNr naracony jest na osuwanie siC mas 
ziemnych – wszelkie prace inwestycyjne poprzedzić 
szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej 
i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich 
posadowienia z uwzglCdnieniem statecznoWci skarpy 
– zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami; w przypad-
ku koniecznoWci zabezpieczenia stabilnoWci skarpy 
- Klifu Sopockiego, w projekcie budowlanym nalecy 
przewidzieć sposób jej zabezpieczenia;

- dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy towarzysz>cej 
rezydencjom zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
punkcie 7.1 niniejszej karty terenu;

- wyznacza siC tereny zbiorowisk semileWnych w doli-
nie Swelini do ochrony (restytucja i rewaloryzacja).

5.2. Zasady ł>czenia i podziału działek ewidencyjnych: 
zakaz podziału działki nr 5.

5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu – nie dopuszcza siC.

5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - nie ustala siC.

5.5. Stawka procentowa – 30%.
6. Zasady ochrony Wrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony:

- struktura przestrzenna - według § 5 niniejszej 
uchwały;

- historyczna zabudowa: rezydencja przy ul. Zamko-
wa Góra 11 (cechy stylowe: kształt bryły, forma i de-
tal elewacji, rodzaj pokrycia dachowego, balustrady 
balkonów, snycerka), budynek przy ul. Zamkowa 
Góra 13 (cechy stylowe: forma bryły, rodzaj dachu 
i pokrycia dachowego) oraz schody terenowe;

b) zasady ochrony według § 5 niniejszej uchwały, a takce 
dla:
- struktury przestrzennej - ochrona ekspozycji biernej 

zespołu, ograniczenie zainwestowania kubaturo-
wego, utrzymanie i uzupełnianie drzewostanu oraz 

utrzymanie historycznego kształtu posesji (działka 
nr 5) i ochrona struktury przestrzennej fragmentu 
załocenia rezydencjonalnego z dopuszczeniem 
modernizacji istniej>cego budynku przy ul. Zam-
kowa Góra 13, według zasad zawartych w pkt 7.1. 
niniejszej karty terenu;

- historycznej zabudowy:
- konserwacja istniej>cej zabudowy;
- dopuszcza siC adaptacjC na funkcjC usługow> bez 

zmiany formy i detalu eksponowanych elewacji 
budynków;

- nie dopuszcza siC montowania urz>dzeM i prowa-
dzenia instalacji, które powodowałyby zmiany w 
eksponowanych elewacjach budynków za wyj>t-
kiem urz>dzeM dla osób niepełnosprawnych;

- zakaz umieszczania na elewacji reklam i szyldów 
nie zwi>zanych z prowadzon> działalnoWci>;

- dopuszcza siC wymianC stolarki okiennej z zacho-
waniem materiału, kolorystyki, profili i podziałów 
oraz z mocliwoWci> zmiany konstrukcji okna;

- dopuszcza siC doWwietlenie poddasza budynku 
towarzysz>cego rezydencji przy ul. Zamkowa Góra 
13 lukarnami lub oknami połaciowymi;

- dopuszcza siC rozbudowC budynku przy ul. Zamko-
wa Góra 13 z zachowaniem jego charakteru i skali 
o parametrach zgodnych z ustaleniami zawartymi 
w punkcie 7.1. niniejszej karty;

- dopuszcza siC zwiCkszenie powierzchni zabudowy 
budynku przy ul. Zamkowa Góra 13 o 50%;

c) zasady ochrony innych elementów struktury prze-
strzennej – zachowanie załocenia ogrodowego, w 
tym schodów terenowych i ukształtowania terenu.

6.2. Zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodni-
czego:
a) obiekty i tereny chronione – istniej>cy ogród w oto-

czeniu obiektu zabytkowego oraz tereny zbiorowisk 
semileWnych w dolinie Swelini;

b) zasady ochrony:
- utrzymanie i uzupełnianie drzewostanu, zachowanie 

ogrodu, restytucja i rewaloryzacja terenu zbiorowisk 
semileWnych w dolinie Swelini oraz wprowadzenie 
biogrup drzew i krzewów na terenach do zagospo-
darowania zieleni> - zgodnie z rysunkiem planu;

- zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj>-
cych osuwanie siC klifu.

6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

7. Zasady kształtowania i organizacji przestrzeni zabudo-
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wanej:
7.1. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy towarzysz>cej:
- iloWć kondygnacji nadziemnych – do 2;
- do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej - jak w 

stanie istniej>cym, a dla nowej zabudowy nie wiCcej 
nic wysokoWć budynku przy ul. Zamkowa Góra 13;

- do kalenicy – jak w stanie istniej>cym, a dla nowej 
zabudowy nie wiCcej nic wysokoWć budynku przy ul. 
Zamkowa Góra 13;

b) proporcje wymiarów rzutu zabudowy towarzysz>cej: 
od 1:1 do 1:2 (zblicone do proporcji rzutów budynków 
historycznych zlokalizowanych na terenie);

c) geometria dachu zabudowy towarzysz>cej:
- k>t nachylenia – jak w stanie istniej>cym;
- układ połaci dachowych - 2 lub 4 spadowy;

d) szerokoWć elewacji frontowej zabudowy towarzysz>-
cej – nie ustala siC;

e) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
- ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabu-

dowy w punkcie 7.1.a)-d) nie dotycz> zabudowy 
chronionej oznaczonej na rysunku połoconej przy 
ul. Zamkowa Góra 11;

f) inne:
- zakaz zabudowy na terenie do zagospodarowania 

zieleni>;
- nawi>zanie form> nowej zabudowy do charakteru 

zabudowy historycznej.
7.2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych według 

§ 6 ust. 1 niniejszej uchwały oraz:
a) kształt, wielkoWci i miejsce umieszczenia znaków 

reklamowych na budynku zabytkowym musz> być 
dostosowane do architektury budynku; lokalizacja 
reklam w miejscu uzgodnionym z właWciwym kon-
serwatorem zabytków;

b) nie dopuszcza siC mocowania reklam i szyldów do 
elementów detalu architektonicznego (wystroju) 
obiektu zabytkowego oraz ich przesłaniania.

7.3. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji:
a) planowane działania:

- likwidacja istniej>cej zabudowy substandardowej;
- modernizacja i adaptacja do nowej funkcji zabudo-

wy istniej>cej;
- rewaloryzacja załocenia parkowo- ogrodowego;

b) oczekiwane rezultaty - dostosowanie standardów 
zagospodarowania terenu do walorów kulturowych 
miejsca i uzdrowiskowych miasta.

7.4. Zasady kształtowania komunikacji i jej zaplecza:
a) dostCpnoWć drogowa - od ul. Zamkowa Góra (17.KD-

D);
b) wymagania parkingowe - według § 10 ust 4) niniej-

szej uchwały.
7.5. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania infra-

struktury:
a) zaopatrzenie w wodC – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – do kanaliza-

cji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji 

deszczowej;
d) elektrycznoWć – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych nieemi-

syjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła; wyklucza 
siC ogrzewanie na paliwo stale z dopuszczeniem 
kominków;

g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
8. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu:

a) zaleca siC likwidacjC obiektów substandardowych 
wyznaczonych na rysunku planu;

b) zaleca siC zagospodarowanie posesji w nawi>zaniu 
do istniej>cych elementów struktury przestrzennej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE (R-1/04)
1. Numer terenu: 05
2. Powierzchnia: 0,51 ha
3. Przeznaczenie terenu:
U – Zabudowa usługowa
Tereny zabudowy usługowej, w tym zabudowy pensjona-
towej. Dopuszcza siC lokalizacjC w budynkach usługowych 
po jednym mieszkaniu słucbowym o powierzchni nie wiCk-
szej nic 120 m2. Wyklucza siC lokalizacjC zakładów obsługi 
samochodów i stacji paliw oraz usług nie odpowiadaj>cych 
wymaganym warunkom wystCpuj>cym na obszarze ochrony 
uzdrowiskowej.
4. Istniej>ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

uznany za zgodny z planem – nie ustala siC.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy – do 30%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 

55%;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – w odległoWci 20 m 

od krawCdzi klifu zgodnie z rysunkiem planu (strefa 
ochrony Klifu Sopockiego);

d) linie zabudowy WciWle okreWlone – nie ustala siC;
e) mała architektura według § 7 ust. 4 niniejszej uchwały 

oraz:
- ogrodzenia - dopuszcza siC jedynie acurowe, meta-

lowe;
f) inne:

- sytuowanie i posadowienie budynków - wg ustaleM 
zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały;

- zakaz lokalizacji zabudowy na terenie do zagospo-
darowania zieleni> zgodnie z rysunkiem planu;

- zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj>-
cych osuwanie siC skarpy - Klifu Sopockiego; teren 
05.U naracony jest na osuwanie siC mas ziemnych 
– wszelkie prace inwestycyjne poprzedzić szcze-
gółowym rozpoznaniem budowy geologicznej 
i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków 
ich posadowienia z uwzglCdnieniem statecznoWci 
skarpy – zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami; w 
przypadku koniecznoWci zabezpieczenia stabilnoWci 
skarpy - Klifu Sopockiego, w projekcie budowlanym 
nalecy przewidzieć sposób jej zabezpieczenia;

- zachowanie ukształtowania terenu.
5.2. Zasady ł>czenia i podziału działek ewidencyjnych:

a) szerokoWć frontu działki – nie mniejsza nic 40 m;
b) powierzchnia działki – nie mniejsza nic 2000 m2;
c) k>t połocenia granic działek w stosunku do drogi 

17.KD-D – prostopadły z tolerancj> do „  10o”

5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu – nie dopuszcza siC.

5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - nie ustala siC.

5.5. Stawka procentowa – 30%.
6. Zasady ochrony Wrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony:

- struktura przestrzenna - według § 5 niniejszej 
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uchwały;
- historyczna zabudowa - brak;

b) zasady ochrony według § 5 niniejszej uchwały, a takce 
dla:
- struktury przestrzennej: ograniczenie zainwestowa-

nia kubaturowego, utrzymanie i uzupełnianie zieleni 
oraz ograniczenie gabarytu projektowanej zabudo-
wy wg zasad zawartych w punkcie 7.1. niniejszej 
karty terenu;

- historycznej zabudowy - nie ustala siC;
b) zasady ochrony innych elementów struktury prze-

strzennej – nie ustala siC.
6.2. Zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodni-

czego:
a) obiekty i tereny chronione – ochrona klifu;
b) zasady ochrony:

- zakaz zabudowy w odległoWci 20 m od krawCdzi 
klifu;

- zakaz prowadzenia prac technicznych mog>cych 
spowodować osuwanie siC klifu.

6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

7. Zasady kształtowania i organizacji przestrzeni zabudo-
wanej:

7.1. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

- iloWć kondygnacji nadziemnych – od strony ulicy 
17.KD-D – 3 kondygnacje w tym jedna w podda-
szu;

- do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej - nie mniej 
nic 10 m;

- do kalenicy - do 15 m;
b) proporcje wymiarów rzutu: od 1:1 do 1:2 (zblicone do 

proporcji rzutu budynku historycznego przy ul. Zam-
kowa Góra 11);

c) geometria dachu:
- k>t nachylenia – od 40º do 50º;
- układ połaci dachowych - nie ustala siC;

d) szerokoWć elewacji frontowej - nie wiCcej nic 25 m;
e) przekształcenia istniej>cej zabudowy - nie ustala siC;
f) inne - nawi>zanie form> nowej zabudowy do charakte-

ru zabudowy historycznej połoconej przy ul. Zamkowa 
Góra 11.

7.2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych według 
§ 6 ust. 1 niniejszej uchwały.

7.3. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji:

a) planowane działania - nie ustala siC;
b) oczekiwane rezultaty - nie ustala siC.

7.4. Zasady kształtowania komunikacji i jej zaplecza:
a) dostCpnoWć drogowa - od ul. Zamkowa Góra (17.KD-

D);
b) wymagania parkingowe - według § 10 ust 4) niniej-

szej uchwały; dopuszcza siC uzupełnienie miejsc 
parkingowych miejscami zlokalizowanymi na innym 
terenie tego samego ucytkownika w granicach doj-
Wcia w odległoWci 350 m.

7.5. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania infra-
struktury:
a) zaopatrzenie w wodC – z sieci miejskiej lub/i indywi-

dualnego ujCcia wody na potrzeby parku wodnego;
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – do kanaliza-

cji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji 

deszczowej;
d) elektrycznoWć – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych nieemi-

syjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła; wyklucza 
siC ogrzewanie na paliwo stale z dopuszczeniem 
kominków;

g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

8. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu - nie 
ustala siC.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE (R-1/04)
1. Numer terenu: 06
2. Powierzchnia: 0,27 ha
3. Przeznaczenie terenu:
ZPk – ZieleM na skarpach
Tereny zieleni, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia skarp 
Klifu Sopockiego.
4. Istniej>ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

uznany za zgodny z planem – nie ustala siC.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
b) mała architektura – zakaz lokalizacji;
c) inne:

- urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC urz>dzenia 
zwi>zane z regulacj> przepływu cieków wodnych 
oraz zabezpieczeniem osuwania siC skarp;

- zakaz lokalizacji zabudowy i znaków reklamo-
wych.

5.2. Zasady ł>czenia i podziału działek ewidencyjnych 
– zakaz podziału działek ewidencyjnych.

5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu – nie dopuszcza siC.

5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - nie ustala siC.

5.5. Stawka procentowa – nie dotyczy.
6. Zasady ochrony Wrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony: według § 5 niniejszej uchwały;
b) zasady ochrony - zakaz zabudowy, ochrona ukształ-

towania terenu oraz zasady ochrony zgodnie z usta-
leniami w pkt 7.2. lit. b);

c) zasady ochrony innych elementów struktury prze-
strzennej - nie ustala siC.

6.2. Zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodni-
czego:
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a) obiekty i tereny chronione - zrócnicowane wieko-
wo zadrzewienia i runo z chronionymi gatunkami 
roWlin;

b) zasady ochrony:
- utrzymanie i uzupełnianie istniej>cej roWlinnoWci 

poł>czona z restytucj> jej składu gatunkowego;
- zakaz zmiany warunków siedliskowych;
- zakaz wprowadzania gatunków obcych siedlisko-

wo;
- wył>czenie klifu z jakichkolwiek form penetracji 

przez ludzi;
- zakaz niszczenia roWlinnoWci stabilizuj>cej klif;
- zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj>-

cych osuwanie siC klifu.
6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

6.4. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania infra-
struktury:
a) zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC;
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC;
c) odprowadzenie wód opadowych – nie ustala siC;
d) elektrycznoWć – nie ustala siC;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siC;
f) zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC;
g) usuwanie odpadów – nie ustala siC.

7. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu - nie 
ustala siC.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE (R-1/04)
1. Numer terenu: 07
2. Powierzchnia: 0,73 ha
3. Przeznaczenie terenu:
U – Zabudowa usługowa
 Tereny zabudowy usługowej z zakresu sportu i rekreacji 

oraz obsługi turystyki, usług szkolnictwa, nauki i kultury 
wraz z usługami towarzysz>cymi. Wyklucza siC 
lokalizacjC zakładów obsługi samochodów i stacji paliw 
oraz usług nie odpowiadaj>cych wymaganym warunkom 
wystCpuj>cym na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

4. Istniej>ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uznany za zgodny z planem – istniej>ca zabudowa z 
wykluczeniem obiektów substandardowych, wskazanych 
do usuniCcia.

5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy – do 30%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 

50%, z zaleceniem zwiCkszenia do 55%;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysun-

kiem planu;
d) linie zabudowy WciWle okreWlone – nie ustala siC;
e) mała architektura według § 7 ust. 4 niniejszej uchwały 

oraz:
- ogrodzenia - dopuszcza siC jedynie acurowe, meta-

lowe;
f) inne:

- sytuowanie i posadowienie budynków - wg ustaleM 
zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały;

- przejWcie piesze, którego orientacyjny przebieg 
przedstawiono na rysunku planu;

- zakaz lokalizacji zabudowy na terenie do zagospo-
darowania zieleni> zgodnie z rysunkiem planu z 
dopuszczeniem lokalizacji urz>dzeM technicznych 
niezbCdnych do realizacji przeznaczenia podstawo-
wego.

5.2. Zasady ł>czenia i podziału działek ewidencyjnych - nie 
ustala siC.

5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu – nie dopuszcza siC.

5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - nie ustala siC.

5.5. Stawka procentowa – 30%.
6. Zasady ochrony Wrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony:

- struktura przestrzenna – według § 5 niniejszej 
uchwały;

- historyczna zabudowa – brak;
b) zasady ochrony:

- struktury przestrzennej - ochrona ekspozycji biernej 
oraz ukształtowania terenu poprzez ograniczenie 
zainwestowania kubaturowego i zachowanie ziele-
ni, ograniczenie gabarytu projektowanej zabudowy 
wg zasad zawartych w punkcie 7.1. niniejszej karty 
terenu;

- historycznej zabudowy - nie ustala siC;
c) zasady ochrony innych elementów struktury prze-

strzennej – nie ustala siC.
6.2. Zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodni-

czego:
a) obiekty i tereny chronione - tereny do zagospodaro-

wania zieleni> - zgodnie z rysunkiem planu;
b) zasady ochrony - wprowadzenie biogrup krzewów 

i trawników, utrzymanie i uzupełnianie drzewosta-
nu.

6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
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ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

7. Zasady kształtowania i organizacji przestrzeni zabudo-
wanej:

7.1. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

- iloWć kondygnacji nadziemnych – do 4;
- do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej - nie wiCcej 

nic 16 m;
- do kalenicy – nie ustala siC;

b) proporcje wymiarów rzutu - nie ustala siC;
c) geometria dachu:

- k>t nachylenia - do 20º;
- układ połaci dachowych - nie ustala siC;

d) szerokoWć elewacji frontowej - nie ustala siC;
e) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

- uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje jako zgodn> z planem;

f) inne - nie ustala siC.
7.2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych według 

§ 6 ust. 1 niniejszej uchwały.
7.3. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 

zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji:
a) planowane działania:

- likwidacja istniej>cej zabudowy substandardowej;
- wprowadzenie nowej zabudowy dostosowanej do 

otoczenia;
b) oczekiwane rezultaty:

- dostosowanie standardów zagospodarowania 
terenu do walorów kulturowych i uzdrowiskowych 
miasta;

- wzrost powierzchni ucytkowej usług.
7.4. Zasady kształtowania komunikacji i jej zaplecza:

a) dostCpnoWć drogowa - od ul. Zamkowa Góra i od 
drogi dojazdowej 16.KD-D;

b) wymagania parkingowe - według § 10 ust 4) niniej-
szej uchwały.

7.5. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania infra-
struktury:
a) zaopatrzenie w wodC – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – do kanaliza-

cji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji 

deszczowej;
d) elektrycznoWć – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych nieemi-

syjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła; wyklucza 
siC ogrzewanie na paliwo stale z dopuszczeniem 
kominków;

g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

8. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu:
a) zaleca siC lokalizacje zabudowy hotelowej i pensjo-

natowej oraz innych obiektów w zakresie obsługi 
rekreacji i turystyki;

b) zaleca siC likwidacjC istniej>cej substandardowej 
zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;

c) zaleca siC zagospodarowanie terenu wspólnym 
przedsiCwziCciem inwestycyjnym realizowanym 
według wybranej koncepcji projektowej wyłonionej w 
drodze konkursu urbanistyczno – architektonicznego 
obejmuj>cego tereny 07.U i 08.Uk,UO.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE (R-1/04)
1. Numer terenu: 08
2. Powierzchnia: 1,36 ha
3. Przeznaczenie terenu:
Uk – Zabudowa usługowa w zakresie kultury i sztuki
 Tereny zabudowy usługowej w zakresie kultury i sztuki, 

takiej jak sale wystawiennicze, koncertowe, kongresowe 
i inne obiekty zwi>zane z popularyzacj> kultury i sztuki z 
dopuszczeniem gastronomii jako uzupełnienie przezna-
czenia podstawowego. Dopuszcza siC usługi w zakresie 
obsługi turystyki.

 UO – Zabudowa usługowa w zakresie nauki i szkol-
nictwa. Tereny zabudowy usługowej z zakresu nauki 
i szkolnictwa, kultury fizycznej, a takce usług zwi>za-
nych z obsług> konferencji i szkoleM.

4. Istniej>ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uznany za zgodny z planem – istniej>ca zabudowa z 
wykluczeniem obiektów substandardowych, wskaza-
nych do usuniCcia.

5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy – do 35%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 

55%;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysun-

kiem planu;
d) linie zabudowy WciWle okreWlone – nie ustala siC;
e) mała architektura według § 7 ust. 4 niniejszej uchwały 

oraz:
- ogrodzenia - dopuszcza siC jedynie acurowe, meta-

lowe;
f) inne:

- sytuowanie i posadowienie budynków - wg ustaleM 
zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały;

- dopuszcza siC lokalizacjC dominant architekto-
nicznych (funkcjonalno – kompozycyjnych) zlo-
kalizowanych od strony ul. Zamkowa Góra i Alei 
NiepodległoWci zgodnie z rysunkiem planu, według 
zasad kształtowania zabudowy zawartych w punk-
cie 7.1. niniejszej karty;

- ochrona ukształtowania terenu polegaj>ca na 
utrzymaniu skarp od strony ulicy SCpiej i Alei Zwy-
ciCstwa oraz zachowaniu istniej>cej rócnicy wyso-
koWci pomiCdzy wzgórzem Zamkowa Góra i Alej> 
ZwyciCstwa.

- wyznacza siC tereny do zagospodarowania zieleni> 
zgodnie z rysunkiem planu.

5.2. Zasady ł>czenia i podziału działek ewidencyjnych – nie 
ustala siC.

5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu – nie dopuszcza siC.

5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – warunkiem realizacji 
nowej zabudowy jest wczeWniejsza realizacja drogi 
dojazdowej 16.KD-D.

5.4. Stawka procentowa – 30%.
6. Zasady ochrony Wrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony:

- struktura przestrzenna - według § 5 niniejszej 
uchwały;

- historyczna zabudowa – brak;
b) zasady ochrony:

- struktury przestrzennej - ochrona ekspozycji biernej 
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oraz ukształtowania terenu, ograniczenie zainwe-
stowania kubaturowego, utrzymanie i uzupełnianie 
zieleni oraz ograniczenie gabarytu projektowanej 
zabudowy wg zasad zawartych w punkcie 7.1. 
niniejszej karty terenu;

- historycznej zabudowy - nie ustala siC;
c) zasady ochrony innych elementów struktury prze-

strzennej - nie ustala siC.
6.2. Zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodni-

czego:
a) obiekty i tereny chronione - tereny do zagospodaro-

wania zieleni> - zgodnie z rysunkiem planu;
b) zasady ochrony - wprowadzenie biogrup krzewów 

i trawników, utrzymanie i uzupełnianie drzewosta-
nu.

6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

7. Zasady kształtowania i organizacji przestrzeni zabudo-
wanej:

7.1. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

- iloWć kondygnacji nadziemnych – do 6;
- do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej – nie ustala 

siC;
- do kalenicy – do 53 m n.p.m.;

b) proporcje wymiarów rzutu - nie ustala siC;
c) geometria dachu:

- k>t nachylenia - do 20º;
- układ połaci dachowych - nie ustala siC;

d) szerokoWć elewacji frontowej - nie ustala siC;
e) przekształcenia istniej>cej zabudowy - nie ustala 

siC;
f) inne - dopuszcza siC lokalizacjC dominant architekto-

nicznych zgodnie z rysunkiem planu o nastCpuj>cych 
parametrach:

- dominanta od strony ul. Zamkowa Góra – wysokoWć 
do 56 m n.p.m., powierzchnia zabudowy do 350 
m2;

- dominanta od strony Alei NiepodległoWci – wyso-
koWć do 56 m n.p.m., powierzchnia zabudowy do 
150 m2.

7.2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych według 
§ 6 ust. 1 niniejszej uchwały.

7.3. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji:
a) planowane działania:

- likwidacja istniej>cej zabudowy substandardowej;

- wprowadzenie nowej zabudowy dostosowanej do 
otoczenia;

b) oczekiwane rezultaty:
- dostosowanie standardów zagospodarowania 

terenu do walorów kulturowych i uzdrowiskowych 
miasta;

- wzrost powierzchni ucytkowej usług.
7.4. Zasady kształtowania komunikacji i jej zaplecza:

a) dostCpnoWć drogowa - od ul. Zamkowa Góra (15.KD-
D) i od drogi dojazdowej 16.KD-D;

b) wymagania parkingowe - według § 10 ust 4) niniej-
szej uchwały.

7.5. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania infra-
struktury:
a) zaopatrzenie w wodC – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – do kanaliza-

cji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji 

deszczowej;
d) elektrycznoWć – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych nieemi-

syjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła; wyklucza 
siC ogrzewanie na paliwo stale z dopuszczeniem 
kominków;

g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

8. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu:
a) zaleca siC likwidacjC istniej>cej substandardowej 

zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
b) zaleca siC objCcie terenu 08.Uk,UO konkursem 

architektoniczno-urbanistycznym, zorganizowanym 
na zasadach ustalonych przez architekta miasta.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE (R-1/04)
1. Numer terenu: 09
2. Powierzchnia: 0,50 ha
3. Przeznaczenie terenu:
U – Tereny usług.
 Tereny zabudowy usługowej. Wyklucza siC lokalizacjC 

usług nie odpowiadaj>cych wymaganym warunkom 
wystCpuj>cym na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

4. Istniej>ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uznany za zgodny z planem – istniej>ce zagospodaro-
wanie terenu - stacja benzynowa na działce nr 7/35.

5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy – do 30%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 

50%, z zaleceniem zwiCkszenia do 55%;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysun-

kiem planu;
d) linie zabudowy WciWle okreWlone – nie ustala siC;
e) mała architektura według § 7 ust. 4 niniejszej uchwa-
ły;

f) inne:
- sytuowanie i posadowienie budynków - wg ustaleM 

zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały;
- wyznacza siC tereny do zagospodarowania zieleni> 

zgodnie z rysunkiem planu.
5.2. Zasady ł>czenia i podziału działek ewidencyjnych – nie 

ustala siC;
5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu – nie dopuszcza siC.
5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:
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a) zakazuje siC lokalizowania garacy wolno stoj>cych 
lub poł>czonych oraz zabudowy gospodarczej;

b) przełocenie istniej>cych sieci: wodoci>gowej, gazo-
wej Wr. c. i n.c. z dz. nr 7/39, 7/47 i 7/48 w chodnik 
przyległej drogi 14.KD-L.

5.5. Stawka procentowa – 30%.
6. Zasady ochrony Wrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony:

- struktura przestrzenna - według § 5 niniejszej 
uchwały;

- historyczna zabudowa – brak;
b) zasady ochrony:

- struktury przestrzennej - ochrona ekspozycji biernej 
oraz ukształtowania terenu, ograniczenie zainwe-
stowania kubaturowego, utrzymanie i uzupełnianie 
zieleni oraz ograniczenie gabarytu projektowanej 
zabudowy wg zasad ustalonych w punkcie 7.1.;

- historycznej zabudowy - nie ustala siC;
c) zasady ochrony innych elementów struktury prze-

strzennej – nie ustala siC.
6.2. Zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodni-

czego:
a) obiekty i tereny chronione - tereny do zagospodaro-

wania zieleni> - zgodnie z rysunkiem planu;
b) zasady ochrony - wprowadzenie biogrup krzewów 

i trawników, utrzymanie i uzupełnianie drzewosta-
nu.

6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

7. Zasady kształtowania i organizacji przestrzeni zabudo-
wanej:

7.1. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

- iloWć kondygnacji nadziemnych:
- dla terenu połoconych przy Alei NiepodległoWci 

- 1;
- dla terenu połoconych przy ul. SCpiej – do 3;

- do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej:
- dla terenu połoconych przy Alei NiepodległoWci 

- do 5 m;
- dla terenu połoconych przy ul. SCpiej – do 11 

m;
- do kalenicy:

- dla terenu połoconych przy Alei NiepodległoWci 
- nie ustala siC;

- dla terenu połoconych przy ul. SCpiej – do 13 

m;
b) proporcje wymiarów rzutu - nie ustala siC;
c) geometria dachu:

- k>t nachylenia - do 50º;
- układ połaci dachowych - nie ustala siC;

d) szerokoWć elewacji frontowej - nie ustala siC;
e) przekształcenia istniej>cej zabudowy - ustalenia 

dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy w punkcie 
7.1.a)-d) dotycz> równiec przebudowy, rozbudowy czy 
nadbudowy istniej>cej zabudowy;

f) inne - nie ustala siC.
7.2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych według 

§ 6 ust. 1 niniejszej uchwały.
7.3. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 

zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji:
a) planowane działania - nie ustala siC;
b) oczekiwane rezultaty - nie ustala siC.

7.4. Zasady kształtowania komunikacji i jej zaplecza:
a) dostCpnoWć drogowa - od ul. SCpiej, a dla terenów 

połoconych przy Alei NiepodległoWci od tej ulicy lub 
od ul. SCpiej;

b) wymagania parkingowe - według § 10 ust 4) niniej-
szej uchwały.

7.5. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania infra-
struktury:
a) zaopatrzenie w wodC – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – do kanaliza-

cji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji 

deszczowej;
d) elektrycznoWć – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych nieemi-

syjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła; wyklucza 
siC ogrzewanie na paliwo stale z dopuszczeniem 
kominków;

g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

8. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu - 
zaleca siC likwidacjC lub rekompozycjC zabudowy (baru) 
na działkach nr 7/37 i 7/39.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE (R-1/04)
1. Numer terenu: 10
2. Powierzchnia: 0,005 ha
3. Przeznaczenie terenu:
 E – Tereny urz>dzeM elektroenergetycznych
 W przypadku likwidacji stacji transformatorowej dla 

terenu 10.E obowi>zuj> ustalenia takie jak dla terenu 
13.U.

4. Istniej>ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uznany za zgodny z planem - nie ustala siC.

5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala siC;
d) linie zabudowy WciWle okreWlone – nie ustala siC;
e) mała architektura wg ustaleM zawartych w § 7 niniej-

szej uchwały oraz:
- ogrodzenia - dopuszcza siC jedynie acurowe, meta-

lowe.
5.2. Zasady ł>czenia i podziału działek ewidencyjnych – nie 

ustala siC.
5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
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terenu – nie dopuszcza siC.
5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu - dopuszcza siC likwida-
cjC stacji transformatorowej w uzgodnieniu z instytucj>  
eksploatuj>c> urz>dzenia elektroenergetyczne.

5.5. Stawka procentowa – nie dotyczy.
6. Zasady ochrony Wrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej- według § 5 niniejszej 
uchwały.

6.2. Zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodni-
czego – nie ustala siC.

6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych prze-
pisów: według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

7. Zasady kształtowania i organizacji przestrzeni zabudo-
wanej:

7.1. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

- iloWć kondygnacji – 1;
- do górnej krawCdzi elewacji – nie wiCcej nic 3 m;
- do kalenicy – do 5 m;

b) proporcje wymiarów rzutu – nie ustala siC;
c) geometria dachu – nie ustala siC;
d) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
e) inne – nie ustala siC.

7.2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – nie 
ustala siC.

7.3. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji:
a) planowane działania - nie ustala siC;
b) oczekiwane rezultaty - nie ustala siC.

7.4. Zasady kształtowania komunikacji i jej zaplecza:
a) dostCpnoWć drogowa - od ul. SCpiej (14.KD-L);
b) wymagania parkingowe - nie ustala siC.

7.5. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania infra-
struktury:
a) zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC;
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji 

deszczowej;
d) elektrycznoWć – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siC;
f) zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC;
g) usuwanie odpadów – nie ustala siC.

8. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – w 
przypadku likwidacji stacji transformatorowej zaleca siC: 

scalenie działki nr 7/48 z działk> nr 7/33.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE (R-1/04)
1. Numer terenu: 11
2. Powierzchnia: 0,01 ha
3. Przeznaczenie terenu:
 G – Tereny urz>dzeM gazownictwa
4. Istniej>ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

uznany za zgodny z planem – nie ustala siC.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala siC;
d) linie zabudowy WciWle okreWlone – nie ustala siC;
e) mała architektura wg ustaleM zawartych w § 7 niniej-

szej uchwały oraz:
- ogrodzenia - dopuszcza siC jedynie acurowe, meta-

lowe;
f) inne - nie ustala siC.

5.2. Zasady ł>czenia i podziału działek ewidencyjnych – nie 
ustala siC.

5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu – nie dopuszcza siC.

5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - nie ustala siC.

5.5. Stawka procentowa – 0%.
6. Zasady ochrony Wrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej- według § 5 niniejszej 
uchwały.

6.2. Zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodni-
czego – nie ustala siC.

6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych prze-
pisów: według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

7. Zasady kształtowania i organizacji przestrzeni zabudo-
wanej:

7.1. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy - nie ustala siC;
b) proporcje wymiarów rzutu – nie ustala siC;
c) geometria dachu – nie ustala siC;
d) szerokoWć elewacji frontowej - nie ustala siC;
e) inne – nie ustala siC.

7.2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - nie 
ustala siC
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7.3. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji:
a) planowane działania - nie ustala siC;
b) oczekiwane rezultaty - nie ustala siC.

7.4. Zasady kształtowania komunikacji i jej zaplecza:
a) dostCpnoWć drogowa - od ul. SCpiej (14.KD-D);
b) wymagania parkingowe - nie ustala siC.

7.5. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania infra-
struktury:
a) zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC;
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji 

deszczowej;
d) elektrycznoWć – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siC;
f) zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC;
g) usuwanie odpadów – nie ustala siC.

8. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu 
– nie ustala siC.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE (R-1/04)
1. Numer terenu: 12
2. Powierzchnia: 1,98 ha
3. Przeznaczenie terenu:
 US – Tereny usług sportu i rekreacji.
 Tereny usług sportu, turystyki i rekreacji z dopuszcze-

niem usług takich jak hotele, gastronomia i odnowa 
biologiczna.

4. Istniej>ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uznany za zgodny z planem – istniej>ca zabudowa.

5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy – do 40%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 

50%, z zaleceniem zwiCkszenia do 55%;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – w odległoWci 20 m 

od krawCdzi klifu zgodnie z rysunkiem planu (strefa 
ochrony Klifu Sopockiego);

d) linie zabudowy WciWle okreWlone – nie ustala siC;
e) mała architektura według § 7 ust. 4 niniejszej uchwały 

oraz:
- ogrodzenia - dopuszcza siC jedynie acurowe, meta-

lowe;
f) inne:

- sytuowanie i posadowienie budynków - wg ustaleM 
zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały;

- zakaz prowadzenia prac technicznych powodu-
j>cych osuwanie siC skarpy - Klifu Sopockiego; 
teren 12.US naracony jest na osuwanie siC mas 
ziemnych – wszelkie prace inwestycyjne poprzedzić 
szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej 
i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków 
ich posadowienia z uwzglCdnieniem statecznoWci 
skarpy – zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami; w 
przypadku koniecznoWci zabezpieczenia stabilnoWci 
skarpy - Klifu Sopockiego, w projekcie budowlanym 
nalecy przewidzieć sposób jej zabezpieczenia;

- zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj>-
cych osuwanie siC klifu.

5.2. Zasady ł>czenia i podziału działek ewidencyjnych – nie 
ustala siC.

5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu – nie dopuszcza siC.

5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu - nie ustala siC.
5.4. Stawka procentowa – 0%.
6. Zasady ochrony Wrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony:

- struktura przestrzenna - według § 5 niniejszej 
uchwały;

- historyczna zabudowa – brak;
b) zasady ochrony:

- struktury przestrzennej - ograniczenie zainwesto-
wania kubaturowego, utrzymanie i uzupełnianie 
drzewostanu oraz ograniczenie gabarytu zabudowy 
wg zasad zawartych w punkcie 7.1. niniejszej karty 
terenu;

- historycznej zabudowy - nie ustala siC;
c) zasady ochrony innych elementów struktury prze-

strzennej – nie ustala siC.
6.2. Zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodni-

czego:
a) obiekty i tereny chronione:

- grupa drzew – topoli białych postulowana do wpisu 
do rejestru pomników przyrody;

- strefa ochrony Klifu Sopockiego;
b) zasady ochrony - utrzymanie i uzupełnianie drzewo-

stanu; zakaz prowadzenia prac technicznych powodu-
j>cych osuwanie siC klifu.

6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

7. Zasady kształtowania i organizacji przestrzeni zabudo-
wanej:

7.1. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

- iloWć kondygnacji nadziemnych – do 3;
- do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej – do 14 m;
- do kalenicy – nie ustala siC;

b) proporcje wymiarów rzutu - nie ustala siC;
c) geometria dachu:

- k>t nachylenia - do 20º;
- układ połaci dachowych - nie ustala siC;

d) szerokoWć elewacji frontowej - nie ustala siC;
e) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

- uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 
regulacje, jako zgodn> z planem;

- ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 
w punkcie 7.1.a)-d) dotycz> równiec przebudowy, 
rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;
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f) inne - nie ustala siC.
7.2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych według 

§ 6 ust. 1 niniejszej uchwały.
7.3. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 

zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji:
a) planowane działania - nie ustala siC;
b) oczekiwane rezultaty - nie ustala siC.

7.4. Zasady kształtowania komunikacji i jej zaplecza:
a) dostCpnoWć drogowa - od ul. Zamkowa Góra 15.KD-D 

i 17.KD-D);
b) wymagania parkingowe - według § 10 ust 4) niniej-

szej uchwały.
7.5. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania infra-

struktury:
a) zaopatrzenie w wodC – z sieci miejskiej i/lub z indy-

widualnego ujCcia wody;
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – do kanaliza-

cji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji 

deszczowej;
d) elektrycznoWć – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych nieemi-

syjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła; wyklucza 
siC ogrzewanie na paliwo stale z dopuszczeniem 
kominków;

g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

8. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu 
- postuluje siC wpis do rejestru pomników przyrody 
grupy drzew – topoli białych (oznaczonych na rysunku 
planu).

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE (R-1/04)
1. Numer terenu: 13
2. Powierzchnia: 0,21 ha
3. Przeznaczenie terenu:
 U – Zabudowa usługowa
 Tereny zabudowy usługowej z zakresu sportu i rekreacji 

oraz obsługi turystyki, usług szkolnictwa, nauki i kultury 
wraz z usługami towarzysz>cymi. Wyklucza siC lokali-
zacjC zakładów obsługi samochodów i stacji paliw oraz 
usług nie odpowiadaj>cych wymaganym warunkom 
wystCpuj>cym na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

4. Istniej>ce przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uznany za zgodny z planem – nie ustala siC.

5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy – do 30%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 

50%, z zaleceniem zwiCkszenia do 55%;
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysun-

kiem planu;
d) linie zabudowy WciWle okreWlone – nie ustala siC;
e) mała architektura według § 7 ust. 4 niniejszej uchwa-
ły;

f) inne - sytuowanie i posadowienie budynków - wg 
ustaleM zawartych w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.

5.2. Zasady ł>czenia i podziału działek ewidencyjnych - nie 
ustala siC.

5.3. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu – nie dopuszcza siC.

5.4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu:
a) zakazuje siC lokalizowania garacy wolno stoj>cych 

lub poł>czonych oraz zabudowy gospodarczej;
b) przełocenie istniej>cych sieci: wodoci>gowej, gazo-

wej Wr. c. i n.c. z dz. nr 7/39, 7/47 i 7/48 w chodnik 
przyległej drogi 14.KD-L.

5.5. Stawka procentowa – 30%.
6. Zasady ochrony Wrodowiska kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony:

- struktura przestrzenna – według § 5 niniejszej 
uchwały;

- historyczna zabudowa – brak;
b) zasady ochrony:

- struktury przestrzennej - ochrona ekspozycji biernej 
oraz ukształtowania terenu, ograniczenie zainwe-
stowania kubaturowego, utrzymanie i uzupełnianie 
zieleni oraz ograniczenie gabarytu projektowanej 
zabudowy wg zasad ustalonych w punkcie 7.1. 
niniejszej karty terenu;

- historycznej zabudowy - nie ustala siC;
c) zasady ochrony innych elementów struktury prze-

strzennej – nie ustala siC.
6.2. Zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodni-

czego:
a) obiekty i tereny chronione - nie ustala siC;
b) zasady ochrony - nie ustala siC.

6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

7. Zasady kształtowania i organizacji przestrzeni zabudo-
wanej:

7.1. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

- iloWć kondygnacji nadziemnych – do 3;
- do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej - do 11 m;
- do kalenicy – do 13 m;

b) proporcje wymiarów rzutu - nie ustala siC;
c) geometria dachu:

- k>t nachylenia - do 50º;
- układ połaci dachowych - nie ustala siC;

d) szerokoWć elewacji frontowej - nie ustala siC;
e) przekształcenia istniej>cej zabudowy - nie ustala siC;
f) inne - nie ustala siC.

7.2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych według 
§ 6 ust. 1 niniejszej uchwały.

7.3. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji:
a) planowane działania - nie ustala siC;
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b) oczekiwane rezultaty - nie ustala siC;
7.4. Zasady kształtowania komunikacji i jej zaplecza:

a) dostCpnoWć drogowa - od ul. Zamkowa Góra (15.KD-
D) i od ul. SCpiej (14.KD-L);

b) wymagania parkingowe - według § 10 ust 4) niniej-
szej uchwały.

7.5. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania infra-
struktury:
a) zaopatrzenie w wodC – z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – do kanaliza-

cji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji 

deszczowej;
d) elektrycznoWć – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych nieemi-

syjnych lub niskoemisyjnych aródeł ciepła; wyklucza 
siC ogrzewanie na paliwo stale z dopuszczeniem 
kominków;

g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

8. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu - nie 
ustala siC.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE - DLA DRÓG I 
ULIC (R-1/04)
1. Numer terenu: 14
2. Powierzchnia: 0,21 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: KD-L – ulica lokalna (fragment ul. 

SCpiej)
4. Parametry i wyposacenie:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – według linii 
rozgraniczaj>cych, jak na rysunku planu;

b) inne:
- bezpoWrednia obsługa terenów przyległych;
- dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej;
- nawierzchnia: jezdni – nie ustala siC; chodników 

– kostka betonowa lub kamienna, Wciecki rowerowej 
– nie ustala siC;

- nasadzenia drzew jednostronne, wzdłuc ulicy po 
jej północnej stronie, z uwzglCdnieniem dojazdu do 
terenu 13.U;

- modernizacja wlotu z Alei ZwyciCstwa;
c) wyposacenie:

- podziemne sieci infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczaj>cych drogi:
- w jezdni – dopuszcza siC sieci kanalizacji desz-

czowej i sanitarnej;
- poza jezdni> – dopuszcza siC lokalizacjC pozo-

stałych sieci;
- przebieg istniej>cych sieci uznaje siC za zgodny 

z planem;
- lampy przyuliczne według indywidualnych uwarun-

kowaM, w formie i detalu nawi>zuj>ce do oWwietle-
nia na przedłuceniu ulicy w kierunku morza, wzdłuc 
zejWcia na placC;
- Wmietniki - przenoWne;
- dopuszcza siC sytuowanie reklam wolnostoj>-

cych o wysokoWci do 3,0 m (przy zachowaniu 
warunków okreWlonych w ustawie o drogach 
publicznych ze szczególnym uwzglCdnieniem 
zastrzeceM obowi>zuj>cych dla pasa drogowe-
go) w formie słupów ogłoszeniowych w miejscu 
uzgodnionym z odpowiednimi słucbami miejski-
mi.

5. Powi>zania z układem zewnCtrznym oraz w zakresie 

uzbrojenia do układu magistralnego - do ulicy głównej 
Alei NiepodległoWci.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony - według § 5 niniejszej uchwały;
b) zasady ochrony - ochrona ekspozycji biernej zespołu 

poprzez ograniczenie zainwestowania kubaturowe-
go, utrzymanie i uzupełnianie drzewostanu;

6.2. Zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:
a) przedmiot ochrony – strefa ochrony uzdrowiskowej;
b) zasady ochrony - odprowadzenie wód opadowych z 

nawierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej 
wyposaconej w separatory zanieczyszczeM ropopo-
chodnych.

7. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji - nie ustala siC.

8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych prze-
pisów: według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot.

9. Sposoby i terminy ucytkowania tymczasowego: nie 
dopuszcza siC.

10. Stawka procentowa: 0%.
11. Inne zapisy: nie ustala siC.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE - DLA DRÓG I 
ULIC (R-1/04)
1. Numer terenu: 15
2. Powierzchnia: 0,32 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: KD-D – ulica dojazdowa (ul. 

Zamkowa Góra)
4. Parametry i wyposacenie:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – według linii 
rozgraniczaj>cych z poszerzeniem w miejscu ronda, 
jak na rysunku planu;

b) inne:
- u zbiegu osi dróg 16.KD-D i 17.KD-D ustala siC 

lokalizacjC ronda;
- bezpoWrednia obsługa terenów przyległych do 

ulicy;
- dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej;
- nawierzchnia: jezdni – nie ustala siC; chodników 

– kostka betonowa lub kamienna, Wciecki rowerowej 
– nie ustala siC;

- nasadzenia drzew jednostronne, wzdłuc zachodniej 
strony ulicy, z uwzglCdnieniem dojazdu do terenu 
07.U i 08.Uk,UO;

c) wyposacenie:
- w podziemne sieci infrastruktury technicznej w 

liniach rozgraniczaj>cych drogi:
- w jezdni – dopuszcza siC sieci kanalizacji desz-

czowej i sanitarnej;
- poza jezdni> – dopuszcza siC lokalizacjC pozo-
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stałych sieci;
- przebieg istniej>cych sieci uznaje siC za zgodny 

z planem;
- lampy przyuliczne według indywidualnych uwarun-

kowaM, w formie i detalu nawi>zuj>ce do oWwietle-
nia terenów 07.U, 08.Uk,UO oraz 12.US;
- Wmietniki - przenoWne;
- dopuszcza siC sytuowanie reklam wolnostoj>-

cych o wysokoWci do 3,0 m (przy zachowaniu 
warunków okreWlonych w ustawie o drogach 
publicznych ze szczególnym uwzglCdnieniem 
zastrzeceM obowi>zuj>cych dla pasa drogowe-
go) w formie słupów ogłoszeniowych w miejscu 
uzgodnionym z odpowiednimi słucbami miejski-
mi.

5. Powi>zania z układem zewnCtrznym - poprzez ulicC 
lokaln> (ul. SCpi>) do ulicy głównej (Alei Niepodległo-
Wci),oraz przez ulicC 16 KD-D do al. NiepodległoWci.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony - według § 5 niniejszej uchwały;
b) zasady ochrony - ochrona ekspozycji biernej zespołu 

poprzez ograniczenie zainwestowania kubaturowe-
go, utrzymanie i uzupełnianie drzewostanu.

6.2. Zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:
a) przedmiot ochrony – strefa ochrony uzdrowiskowej;
b) zasady ochrony - odprowadzenie wód opadowych z 

nawierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej 
wyposaconej w separatory zanieczyszczeM ropopo-
chodnych.

7. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji - nie ustala siC.

8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

9. Sposoby i terminy ucytkowania tymczasowego: nie 
dopuszcza siC.

10. Stawka procentowa: 0%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu: nie 

ustala siC.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE - DLA DRÓG I 
ULIC (R-1/04)
1. Numer terenu: 16
2. Powierzchnia: 0,19 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: KD-D – ulica dojazdowa
4. Parametry i wyposacenie:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – nie mniejsza 
nic 10 m, według rysunku planu;

b) inne:
- jedna jezdnia;
- obustronne chodniki;
- bezpoWrednia obsługa terenów przyległych do 

ulicy;
- nawierzchnia: jezdni – nie ustala siC; chodników 

– kostka betonowa lub kamienna;
c) wyposacenie:

- w podziemne sieci infrastruktury technicznej;
- lampy przyuliczne według indywidualnych uwarun-

kowaM, w formie i detalu nawi>zuj>ce do oWwietle-
nia terenów 07.U, 08.Uk,UO oraz 09.U.

5. Powi>zania z układem zewnCtrznym - do ulicy głównej 
(Alei NiepodległoWci) wyjazd jedynie poprzez wydzielony 
pas zjazdu prawoskrCtnego; wjazd po wykonaniu pasa 
wył>czenia z Alei NiepodległoWci; realizacja drogi pod 
warunkiem wykonania w/w pasów w Al. Niepodległo-
Wci.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony - według § 5 niniejszej uchwały;
b) zasady ochrony - ochrona ekspozycji biernej zespołu 

poprzez ograniczenie zainwestowania kubaturowe-
go, utrzymanie i uzupełnianie drzewostanu.

6.2. Zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:
a) przedmiot ochrony – strefa ochrony uzdrowiskowej;
b) zasady ochrony - odprowadzenie wód opadowych z 

nawierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej 
wyposaconej w separatory zanieczyszczeM ropopo-
chodnych.

7. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji - nie ustala siC.

8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

9. Sposoby i terminy ucytkowania tymczasowego: nie 
dopuszcza siC.

10. Stawka procentowa: 0%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu: 

zaleca siC ograniczenie ruchu pieszego.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE - DLA DRÓG I 
ULIC (R-1/04)
1. Numer terenu: 17
2. Powierzchnia: 0,25 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: KD-D – ulica dojazdowa (ul. 

Zamkowa Góra)
4. Parametry i wyposacenie:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie z 
liniami rozgraniczaj>cymi, jak na rysunku planu;

b) inne:
- bezpoWrednia obsługa terenów przyległych do ulicy 

z placem do zawracania na zakoMczeniu ulicy;
- dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej;
- nawierzchnia: jezdni – nie ustala siC; chodników 

– kostka betonowa lub kamienna, Wciecki rowerowej 
– nie ustala siC;

c) wyposacenie:
- w podziemne sieci infrastruktury technicznej w 

liniach rozgraniczaj>cych drogi:
- w jezdni – dopuszcza siC sieci kanalizacji desz-

czowej i sanitarnej;
- poza jezdni> – dopuszcza siC lokalizacjC pozo-

stałych sieci;
- przebieg istniej>cych sieci uznaje siC za zgodny 

z planem;
- lampy przyuliczne według indywidualnych uwarun-

kowaM, w formie i detalu nawi>zuj>ce do oWwietle-
nia terenów s>siednich;
- Wmietniki - przenoWne;
- dopuszcza siC sytuowanie reklam wolnostoj>-

cych o wysokoWci do 3,0 m (przy zachowaniu 
warunków okreWlonych w ustawie o drogach 
publicznych ze szczególnym uwzglCdnieniem 
zastrzeceM obowi>zuj>cych dla pasa drogowe-
go) w formie słupów ogłoszeniowych w miejscu 
uzgodnionym z odpowiednimi słucbami miejski-
mi.

5. Powi>zania z układem zewnCtrznym - poprzez dojaz-
dow> ulicC Zamkowa Góra (15.KD-D) i 16 KD-D oraz 
lokaln> (ul. SCpi>) do ulicy głównej (Alei Niepodległo-
Wci).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
a) przedmiot ochrony - według § 5 niniejszej uchwały;
b) zasady ochrony - ochrona ekspozycji biernej zespołu 

poprzez ograniczenie zainwestowania kubaturowe-
go, utrzymanie i uzupełnianie drzewostanu.

6.2. Zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:
a) przedmiot ochrony – strefa ochrony uzdrowiskowej;
b) zasady ochrony - odprowadzenie wód opadowych z 

nawierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej 
wyposaconej w separatory zanieczyszczeM ropopo-
chodnych.

7. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji - nie ustala siC.

8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;

b) wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdrowiska 
nalecy realizować zgodnie z ustaw> z dnia 28 lipca 
2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, a takce ze statutem uzdrowiska 
Sopot;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

9. Sposoby i terminy ucytkowania tymczasowego: nie 
dopuszcza siC.

10. Stawka procentowa: 0%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu: nie 

ustala siC.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY 
ZAMKOWA GÓRA W MIEVCIE SOPOCIE - DLA DRÓG I 
ULIC (R-1/04)
1. Numer terenu: 18
2. Powierzchnia: 0,14 ha
3. Klasa i nazwa ulicy: KDW – ulica wewnCtrzna 

dojazdowa.
 wyznacza siC orientacyjny, główny kierunek przebiegu 

ogólnodostCpnego przejWcia pieszego – zgodnie z 
rysunkiem planu

4. Parametry i wyposacenie:
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – według rysun-

ku planu;
b) inne – jedna jezdnia, chodnik;
c) wyposacenie:

- w podziemne sieci infrastruktury technicznej;
- lampy przyuliczne według indywidualnych uwarun-

kowaM, w formie i detalu nawi>zuj>ce do oWwietle-
nia terenów 07.U, 08.Uk,UO oraz 02.U.

5. Powi>zania z układem zewnCtrznym - poprzez dojaz-
dow> ulicC Zamkowa Góra (15.KD-D) i 16 KD-D oraz 
lokaln> (ul. SCpi>) do ulicy głównej (Alei Niepodległo-
Wci).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej:
c) przedmiot ochrony - według § 5 niniejszej uchwały;
d) zasady ochrony - ochrona ekspozycji biernej zespołu 

poprzez ograniczenie zainwestowania kubaturowe-
go, ochrona drzewostanu, zachowanie zieleni.

6.2. Zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:
a) przedmiot ochrony – strefa ochrony uzdrowiskowej;
b) zasady ochrony - odprowadzenie wód opadowych z 

nawierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej 
wyposaconej w separatory zanieczyszczeM ropopo-
chodnych.

7. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagaj>cych 
przekształceM lub rekultywacji - nie ustala siC.

8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów 
- według § 4, 5 i 8 niniejszej uchwały oraz:
a) na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami;
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b) lokalizowanie nowych obiektów budowlanych oraz 
inne czynnoWci na obszarze uzdrowiska zastrze-
cone w statucie uzdrowiska Sopot wymagaj> opinii 
lekarza uzdrowiska zgodnie z ustaw> z dnia 17 
czerwca 1966 r. O uzdrowiskach i lecznictwie uzdro-
wiskowym oraz z uchwał> XLI/493/98 RMS z dnia 
18.06.1998 r.;

c) teren znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecne-
go brzegu morskiego; wszystkie zmiany sposobu 
ucytkowania i zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej zgodnie z ustaw> z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej.

9. Sposoby i terminy ucytkowania tymczasowego - nie 
dopuszcza siC.

10. Stawka procentowa - 0%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu - nie 

ustala siC.

§ 15

1. CzCWć graficzna planu, rysunek miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa 
Góra w mieWcie Sopocie w skali 1:1000, stanowi zał>cznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku planu miejscowego zawarto nastCpuj>ce 
obowi>zuj>ce ustalenia planu miejscowego:
- granice obszaru objCtego planem;
- granice pasa ochronnego brzegu morskiego;
- linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub zasadach zagospodarowania;
- oznaczenia identyfikacyjne przeznaczenia terenów w 

liniach rozgraniczaj>cych;
- miejsca dopuszczalnych wł>czeM drogowych do ul. 

Zamkowa Góra;
- nieprzekraczalne linie zabudowy;
- nieprzekraczalne linie zabudowy dla strefy ochrony 

Klifu;
- tereny do zagospodarowania zieleni>;
- tereny zbiorowisk semileWnych w dolinie Swelini do 

ochrony (restytucja i rewaloryzacja);

- obiekty o wartoWciach kulturowych do ochrony;
- rejon dominanty funkcjonalno – kompozycyjnej stano-

wi>cej o tocsamoWci miejsca – centrum kongresowego 
i terenów rekreacyjno-sportowych;

- obiekty substandardowe wskazane do usuniCcia lub 
przebudowy;

- orientacyjne, główne kierunki ci>gów komunikacji 
pieszej;

- rejon przejWcia pieszego (przez rzekC SweliniC);
- pojedyncze drzewa postulowane do wpisu do rejestru 

pomników przyrody.
 Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowi> 

informacjC lub zalecenia i nie s> ustaleniami planu 
miejscowego.

§ 16

1. RozstrzygniCcia dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu, wyłoconego do 
publicznego wgl>du, stanowi zał>cznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2. RozstrzygniCcia o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, stanowi> zał>cznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 17

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

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu jej 
oceny zgodnoWci z prawem;

§ 18

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Pomorskiego, z wyj>tkiem § 17, który wchodzi w cycie z 
dniem podjCcia uchwały.

Przewodniczacy
Rady Miasta Sopotu

Wieczesław Augustyniak
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   Rady Miasta Sopotu 
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   Zał>cznik Nr 2
   do uchwały Nr XXIV/312/09 
   Rady Miasta Sopotu 
   z dnia 6 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa Góra w mieWcie 
Sopocie.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu planu
I. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa Góra w mieWcie 
Sopocie wyłoconego po raz pierwszy do publicznego 
wgl>du w dniach od 04.02.2005 r. do 04.03.2005 r. 
wpłynCło 5 uwag w terminie ustawowym.
Uwagi zostały wniesione przez:
1) INVIT FirmC Usługow>, Os. Przyjaani 3/24, 84-200 

Wejherowo;
2) Polkomtel S.A. Biuro Regionu, ul. Batorego 28-32, 

81-366 Gdynia;
3) PTK Centertel sp. z o. o., OkrCg GdaMsk, ul. Nowolipie 

30, 80-172 GdaMsk;
4) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., Biuro Regional-

ne, ul. Reja 23, 80-870 GdaMsk;
5) Balt Tur Hotele i Turystyka, Al. NiepodległoWci 766, 

81-868 Sopot.
1. UwzglCdnia siC uwagi wniesione do projektu planu 

przez:
1) INVIT FirmC Usługow>, Os. Przyjaani 3/24, 84-200 

Wejherowo;
2) Polkomtel S.A. Biuro Regionu, ul. Batorego 28-32, 

81-366 Gdynia;
3) PTK Centertel sp. z o. o., OkrCg GdaMsk, ul. Nowolipie 

30, 80-172 GdaMsk;
4) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o.; Biuro Regional-

ne, ul. Reja 23, 
 80-870 GdaMsk.

 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagi wnosili o wykreWlenie z tekstu planu 

zapisu mówi>cego o zakazie lokalizacji stacji bazowych 
telefonii komórkowej.

 W granicach miasta obowi>zuje Statut Uzdrowiska 
Sopot ustanowiony Uchwał> Nr XLI/493/98 Rady Miasta 
Sopotu z dnia 18.06.1998 r. ze zmian> zawart> w 
Uchwale Nr XXIV/411/2001 Rady Miasta Sopotu z dnia 
31.08.2001 r., w którym zostały wyznaczone obszary 
ochrony uzdrowiskowej. Obszar opracowania planu 
połocony jest na obszarze B ochrony uzdrowiskowej - 
Rozporz>dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 27.01.1999 r. (Dz. Ustaw nr 10 z 1999 r., poz. 94).

 W trakcie negocjacji z przedstawicielami Departamentu 
Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia 
uzyskano zezwolenie na lokalizacjC stacji bazowych 
telefonii komórkowych w odległoWci powycej 500 m 
od strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Cały obszar 
opracowania planu połocony jest w odległoWci od strefy 
„A” pozwalaj>cej na lokalizacjC stacji bazowych telefonii 
komórkowych.

2. UwzglCdnia siC czCWciowo uwagi wniesione do projektu 
planu przez:
5) Balt Tur Hotele i Turystyka, Al. NiepodległoWci 766, 

81-868 Sopot.
RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o uwzglCdnienie w planie 
nastCpuj>cych uwag:
a) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa w zakre-

sie obsługi turystyki (hotele i gastronomia), kultury 

fizycznej, nauki, oWwiaty oraz w zakresie kultury 
i sztuki (sale wystawiennicze, koncertowe, teatralne, 
kinowe widowiskowe), a takce usługi zwi>zane z 
obsług> konferencji i szkoleM;

b) powierzchnia zabudowy do 40%, powierzchnia biolo-
gicznie czynna nie mniej nic 50%, wysokoWć zabudowy 
do 16 m z dopuszczeniem dominanty o wysokoWci do 
21 m, linia zabudowy zgodna z zał>cznikiem;

c) dopuszczenie wyburzenia całej zabudowy zgodnie z 
potrzebami inwestora.

 CzCWć pierwsza uwagi (a) dotycz>ca przeznaczenia 
terenu została uwzglCdniona niemal w całoWci. Do 
tekstu planu wprowadzono zapis o dopuszczeniu usług 
w zakresie obsługi turystyki. Nie dopuszcza siC natomiast 
usług w zakresie kultury i sztuki sal teatralnych, kinowych 
i widowiskowych.

 Drug> czCWć uwagi (b), dotycz>c> „warunków 
zagospodarowania terenu oraz zasad kształtowania 
i organizacji przestrzeni zabudowy” rozpatrzono 
negatywnie. ZwiCkszono jedynie dopuszczaln> wysokoWć 
zabudowy z 12 m na 16 m. Pozostawiono niezmienione 
parametry dotycz>ce powierzchni zabudowy i powierzchni 
biologicznie czynnej. Obszar opracowania ze wzglCdu na 
swój charakter i połocenie na granicy miasta nie powinien 
być zbyt intensywnie zabudowany.

 Punkt (c) uwagi zrealizowany jest w tekWcie planu w 
całoWci. Poniewac zabudowa zlokalizowana na terenie 
08.Uk,UO nie jest z punktu widzenia konserwatorskiego 
objCta ochron>, moce być w dowolnym zakresie 
wyburzona zgodnie z potrzebami inwestora.

II. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa Góra w mieWcie 
Sopocie wyłoconego po raz drugi do publicznego wgl>du 
w dniach od 19.05.2005 r. do 17.06.2005 r. wpłynCły 3 
uwagi.
Uwagi zostały wniesione przez:
1) Balt Tur Hotele i Turystyka, Al. NiepodległoWci 766, 

81-868 Sopot (z dnia 15.11.2005);
2) Balt Tur Hotele i Turystyka, Al. NiepodległoWci 766, 

81-868 Sopot (z dnia 10.11.2005);
3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, ul. 

Senatorska 11, 00-075 Warszawa.
1. UwzglCdnia siC uwagC wniesion> do projektu planu 

przez:
 Balt Tur Hotele i Turystyka, Al. NiepodległoWci 766, 81-

868 Sopot (z dnia 15.11.2005).
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o rozszerzenie przeznaczenia 

terenu 02.U o funkcjC usług sanatoryjnych. Poniewac 
funkcja ta jest zgodna z ze Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sopotu zatwierdzonego uchwał> RMS nr XXXV/581/
2002 z dnia 04.10.2002 r. treWć uwagi uwzglCdniono w 
całoWci.

2. UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> do projektu 
planu przez:

 Balt Tur Hotele i Turystyka, Al. NiepodległoWci 766, 81-
868 Sopot (z dnia 10.11.2005).
RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgłaszaj>cy uwagC w zwi>zku z planowan> inwestycj> 
na terenie 08.Uk,UO wnosił o korektC ponicszych 
parametrów zawartych w projekcie planu:
a) procent zabudowy – do 35%;
b) pow. biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
c) dominanta architektoniczna – do 7 kondygnacji;
d) korekta linii zabudowy w czCWci północno-wschodniej 

- zgodnie z zał>czonym rysunkiem koncepcji architek-
tonicznej;
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e) zabudowa działki nr ewid. 7/10 – do 2 kondygnacji;
f) czCWciowa nadbudowa o 5 kondygnacjC po obwodzie 

atrium.
 Po przeanalizowaniu uwagi złoconej do planu wraz z 

koncepcj> architektoniczn> planowanej inwestycji, uwagC 
rozstrzygniCto nastCpuj>co.

 UwzglCdniono czCWć a) uwagi dotycz>c> zwiCkszenia 
dopuszczalnego procentu zabudowy terenu do 35%. 
Nie uwzglCdniona natomiast wymaganej minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej (czCWć b). Obszar 
opracowania planu połocony jest na obszarze B ochrony 
uzdrowiskowej, gdzie zgodnie z Ustaw> o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 
procentowy udział terenów zielonych wynosi minimum 
55%.

 W zwi>zku z czCWci> uwagi dotycz>c> dominanty 
architektonicznej o wysokoWci 7 kondygnacji i realizacji 
5 kondygnacji po obwodzie atrium, po przeanalizowaniu 
zał>czonej koncepcji architektonicznej wniesiono do 
tekstu planu korekty. Umieszczono zapis umocliwiaj>cy 
realizacjC dwóch dominant i podwycszono parametry 
wysokoWci zabudowy, jednak jedynie do 6 kondygnacji 
– zamiast wnioskowanych 7.

 Korekcie uległa linia zabudowy od ul. Zamkowa Góra, 
postulowana w czCWci d) uwagi. PrzesuniCto j> o 3 m w 
kierunku drogi.

 Nie uwzglCdniono czCWci e) uwagi - działka nr ewid. 7/10 
pozostaje wył>czona z zabudowy i przeznaczona na 
teren do zagospodarowania zieleni>.

3. Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej do projektu planu 
przez:

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, ul. Sena- 
torska 11, 00-075 Warszawa.
RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o:
a) zmianC przeznaczenia terenu 01.US na tereny zwi>za-

ne z zabudow> usługow> w zakresie obsługi turystyki 
oraz usługi zwi>zane z obsług> konferencji i szkoleM 
(30% zabudowy, do 6 kondygnacji);

b) o rozszerzenie przeznaczenia terenów 02.U i 07.U o 
zabudowC usługow> o charakterze reprezentacyjnym 
i mieszkaniowym rezydencjonalnym oraz zabudowC 
usługow> w zakresie usług zwi>zanych z obsług> kon-
ferencji i szkoleM (30% zabudowy, do 6 kondygnacji).

 Uwaga została wniesiona po terminie przewidzianym 
ustaw> o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

 Teren 01.US stanowi przedpole eksponowanej zabudowy 
Zamkowej Góry a równoczeWnie strefC przejWciow> 
pomiCdzy obszarami intensywnie zurbanizowanymi 02.U 
i 07.U, a ucytkiem ekologicznym Jar Swelini. W zwi>zku 
z tym zaleca siC jego ekstensywn> eksploatacjC. Obecna 
funkcja nie zabudowanego na stałe campingu doskonale 
nadaje siC do takiego celu. W strukturze funkcjonalnej 
miasta miejsca o takim ucytkowaniu s> rozłocone 
symetrycznie na północnym i południowym kraMcu 
miasta. Dodatkowo dla lokalizacji nowej, całorocznej 
zabudowy o wiCkszych parametrach, liniami zabudowy 
wyznaczono na rysunku planu teren w s>siedztwie drogi 
wewnCtrznej 18.KDW.

 Funkcje wnioskowane w drugiej czCWci uwagi – usługi 
zwi>zane z obsług> turystyki, z zakresu szkolnictwa, 
nauki i kultury s> zgodne z planem. Wszelkie funkcje 
mieszkaniowe na terenach objCtych uwag> s> 
sprzeczne z zapisami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu.

III. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa Góra w mieWcie 
Sopocie wyłoconego po raz trzeci do publicznego wgl>du 
wpłynCły 2 uwagi.
Uwagi zostały wniesione przez:
1) Park Wodny Sopot Sp. z o. o., 81-713 Sopot, ul. Zam-

kowa Góra 3-5;
2) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, ul. 

Senatorska 11, 00-075 Warszawa
1. UwzglCdnia siC uwagC wniesion> do projektu planu 

przez:
 Park Wodny Sopot Sp. z o. o., 81-713 Sopot, ul. Zamkowa 

Góra 3-5.
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o umieszczenie w tekWcie planu 

zapisów umocliwiaj>cych na terenie 12.US zaopatrzenie 
w wodC z indywidualnego ujCcia wody. Na terenie, 
którym dysponuje wnioskodawca, na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy, wykonana juc została stacja 
uzdatniania wody oraz studnia. W zwi>zku ze specyfik> 
prowadzonej działalnoWci rekreacyjnej i zwi>zanym z tym 
ducym zapotrzebowaniem na wodC, wykorzystywanie 
wody z własnego ujCcia np. do wypełniania basenów 
i podlewania terenów zielonych jest zasadne. Uwaga 
została uwzglCdniona.

2. UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> do projektu 
planu przez:

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, ul. 
Senatorska 11, 00-075 Warszawa
RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o:
a) utrzymanie dotychczasowej dostCpnoWci drogowej 

tj. dojazdu i dojWcia pieszego od ulicy dojazdowej 
016.KD-D,

b) przesuniCcie linii nieprzekraczalnych zabudowy w 
stronC zachodni> poza skarpC,

c) zwiCkszenie powierzchni zabudowy z 5% do co naj-
mniej 25%,

d) dopuszczenie realizacji poza liniami zabudowy obiek-
tów oferuj>cych usługi noclegowe i przywrócenie 
wysokoWci obiektów do 9 m do kalenicy,

e) utrzymanie w miejscowym planie drogi 18.KDW jako 
drogi wewnCtrznej wykorzystywanej wył>cznie przez 
ucytkowników terenów o symbolach 01.US i 02.U.

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z 
Warszawy jest wieczystym ucytkownikiem czCWciowo 
zabudowanego terenu 01.US, na którym znajduje siC 
kemping.

 Istniej>ce ucytkowanie zastało usankcjonowane w planie, 
ale jednoczeWnie z powodu planowanego rozwoju usług 
na obszarze planu zostały wniesione ustalenia, które 
reguluj> zasady lokalizacji nowej zabudowy oraz 
obsługi terenów w zakresie komunikacji publicznej 
i wewnCtrznej.

 UwzglCdnia siC czCWć a) uwagi dotycz>c> utrzymania 
dotychczasowej dostCpnoWci drogowej, pod warunkiem 
wczeWniejszej realizacji ustaleM zawartych w karcie terenu 
tej drogi, a mianowicie: pod warunkiem wykonania pasów 
zjazdów (wył>czenia) w ulicy głównej Al. NiepodległoWci 
umocliwiaj>cych skrCt w ulicC 016.KD-D. Wyjazd na 
ulicC główn> jedynie poprzez pas terenu wzdłuc Al. 
NiepodległoWci - zjazd prawoskrCtny;

 Nie uwzglCdniono uwagi dotycz>cej przesuniCcia linii 
nieprzekraczalnych zabudowy w stronC zachodni> (poza 
skarpC). W celu zwiCkszenia powierzchni wyznaczonej 
pod zabudowC zwCcono drogC wewnCtrzn> i przesuniCto 
w jej strojC nieprzekraczaln> liniC zabudowy.

 Nie uwzglCdnia siC czCWci c) uwagi dotycz>cej 
zwiCkszenia powierzchni zabudowy z 5% do co najmniej 
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25% terenu. Obszar opracowania ze wzglCdu na swój 
charakter i połocenie na granicy miasta nie powinien być 
zbyt intensywnie zabudowany, tym bardziej ze jest jedn> 
z wacniejszych baz obsługi karawaningu w Sopocie. 
Powierzchnia terenu 01.US wynosi 3,36 ha. Zabudowa 
tak ducego terenu w 25% jest niemocliwa. ZwiCkszono 
dopuszczaln> powierzchniC zabudowy terenu z 5% do 
7%.

 W zwi>zku z czCWci> d) uwagi dopuszcza siC realizacjC 
obiektów oferuj>cych usługi noclegowe, takich jak 
domki turystyczne poza liniami nieprzekraczalnymi dla 
zabudowy, lecz o parametrach, jakie zostały ustalone dla 
zabudowy w pkt 7.1.f) projektu uchwały - na obszarze poza 
miejscem wyznaczonym liniami zabudowy dopuszcza siC 
domki turystyczne, zabudowC gospodarcz>, sanitarn> 
i recepcjC do obsługi campingu, w formie pawilonowej, 
o powierzchni zabudowy pojedynczego obiektu nie 
wiCkszej nic 100 m2 i wysokoWci do 5 m.

 UwzglCdnia siC uwagC dotycz>c> charakteru drogi 
18.KDW - wewnCtrznej drogi dojazdowej wykorzystywanej 
wył>cznie przez ucytkowników terenów o symbolach 
01.US i 02.U zgodnie z dotychczasowym zapisem 
w planie. RównoczeWnie uzupełnia siC ustalenia 
planu o zapis nakazuj>cy udostCpnienie drogi dla 
ogólnodostCpnego ci>gu pieszego ł>cz>cego ul. 
Zamkowa Góra z przejWciem przez rzekC SwelinC 
i terenami rekreacyjnymi poza granicami Sopotu.

   Zał>cznik Nr 3
   do uchwały Nr XXIV/312/09 
   Rady Miasta Sopotu 
   z dnia 6 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa Góra w mieWcie 
Sopocie.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w miej-
scowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz o zasadach 

ich finansowania.
1. Na obszarze opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa 
Góra w mieWcie Sopocie przewiduje siC nastCpuj>ce 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy:
1) inwestycje w zakresie modernizacji układu komunika-

cyjnego:
a) remonty nawierzchni dróg publicznych: dojazdo-

wej ul. Zamkowa Góra i 016.KD-D oraz lokalnej ul. 
SCpiej;

2) inwestycje w zakresie sieci wodoci>gowych:
a) rozbudowa sieci wodoci>gowej, a takce przełoce-

nie istniej>cych ruroci>gów i poprowadzenie ich w 
liniach regulacyjnych dróg, w pasie chodnika;

3) inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej;
a) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu odpro-

wadzenie Wcieków z projektowanej zabudowy;
4) inwestycje w zakresie kanalizacji deszczowej:

a) biec>ce remonty sieci i urz>dzeM;
b) na zachodnio-północnej czCWci terenu planu prze-

budowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 
i poprowadzenie jej w drogach, ci>gach pieszych 
lub w pasach zieleni;

c) wody deszczowe z terenu projektowanego nowego 
zainwestowania bCd> odprowadzane do Potoku 
Swelinia przed istniej>cym zbiornikiem reten-
cyjnym - zamontowanie separatorów substancji 
ropopochodnych i odstojników wirowych przed 
wprowadzeniem do potoku, w rejonie istniej>cego 
wylotu;

d) podł>czenie istniej>cych kanałów deszczowych w 
zlewni potoku do projektowanego układu;

2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych 
elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem 
własnym gminy i moce być finansowana z budcetu 
gminy Miasta Sopotu lub współfinansowana ze Wrodków 
zewnCtrznych.

3. Nie okreWla siC szczegółowego harmonogramu realizacji 
wycej wymienionych inwestycji.
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 UCHWAŁA Nr XXXI/239/2009

RADY MIASTA USTKA

 z dnia 26 lutego 2009 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „DARŁOWSKA BIS”

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. 
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 
1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U z 
2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 oraz z 2008 r. Dz. 
U. Nr 180 poz. 1111) art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zm.: Dz. U. 
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 
113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 
319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz. 

U. z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237) Rada Miasta Ustka uchwala, co nastCpuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Stosownie do uchwały Nr VIII/62/2007 z dnia 31 maja 
2007 r. Rady Miasta Ustka z dnia 31 maja 2007 r. uchwala 
siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„DARŁOWSKA BIS” w granicach opracowania oznaczonych 
na zał>czniku nr 1 do niniejszej uchwały, którego ustalenia 
wyracone s> w postaci zasad i sposobów zagospodarowa-
nia terenów okreWlonych niniejsz> uchwał> oraz rysunkiem 
planu.
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