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 UCHWAŁA Nr XXXV/982/09

Rady Miasta GdaMska

 z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki – Migowo 

rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w mieWcie GdaMsku.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 

2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 

poz. 880, z 2008 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz 1237), i art. 

18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 

23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 

i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, 

z 2008 r. Nr 180 poz 1111) uchwala siC, co nastCpuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta GdaMska” uchwala siC miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej 

i Rakoczego (o numerze ewidencyjnym 1022) zwany dalej 

„planem”, obejmuj>cy obszar 15,64 ha, ograniczony:

— od północy ulic> Piecewsk> wł>czon> w obszar planu,

— od zachodu ul. JaWkowa Dolina i ul. Rakoczego,

— od południa i wschodu terenem projektowanej trasy 

komunikacyjnej tzw. Nowej Politechnicznej wraz z t> 

tras> wł>czon> w obszar planu.

§ 2

  WyjaWnienie pojCć ucytych w niniejszym planie:

1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi o 

jednakowych zasadach zagospodarowania, którego prze-

znaczenie zostało okreWlone w § 3 i odpowiedniej karcie  

terenu, przeznaczony takce pod drogi, sieci i urz>dzenia 

sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe 

telefonii komórkowej) oraz zieleM,

2) intensywnoWć zabudowy – stosunek powierzchni całkowitej 

wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków 

na działce do powierzchni działki. W karcie terenu mocna 

ustalić intensywnoWć zabudowy dla terenu,

3) powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni 

wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie 

zewnCtrznym budynku z wł>czeniem tynków i okładzin, na 

poziomie posadzki pomieszczeM lub ich czCWci o wysokoWci 

ponad 1,90 m, zamkniCtych i przekrytych ze wszystkich 

stron, z wyj>tkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak 

maszynownia dawigu, centrala wentylacyjna, klimatyza-

cyjna lub kotłownia. Do powierzchni całkowitej nie wlicza 

siC przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, 

tarasów,

4) powierzchnia ucytkowa budynku – powierzchnia całkowita 

pomniejszona o powierzchnie zajCte przez: konstrukcjC, in-

stalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane 

garace i parkingi oraz pomieszczenia nieucytkowe,

5) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> działalnoW-
ci> gospodarcz> – mieszkanie:

a) właWciciela podmiotu gospodarczego,

b) stróca lub

c) technologa, o ile działalnoWć wymaga całodobowego 

nadzoru technologicznego, na działce wspólnej z obiek-

tem gospodarczym. Dopuszcza siC najwycej dwa miesz-

kania (w odrCbnym budynku mieszkalnym lub w budynku 

wspólnym z prowadzon> działalnoWci> gospodarcz>), 

przy czym ł>czna powierzchnia ucytkowa mieszkaM 

nie moce przekraczać ł>cznej powierzchni ucytkowej 

wykorzystywanej na cele działalnoWci  gospodarczej,

6) wysokoWć zabudowy – wysokoWć mierzona od najnicszej 

rzCdnej rzutu pionowego obrysu Wcian lub podpór naj-

nicszej kondygnacji nadziemnej na powierzchniC terenu 

(odwzorowan> na podkładzie mapowym rysunku planu) 

do najwycszej kalenicy dachu lub najwycszego punktu 

na pokryciu kubatury budynku albo attyki,

  Do wysokoWci zabudowy nie wlicza siC urz>dzeM, insta-

lacji i elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, 

reklamowych (o ile nie maj> formy attyki), takich jak: 

anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, 

nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dawigów, 

centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które 

postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległoWci od 

zabudowy nie mniejszych nic dwie i nie wiCkszych nic 
trzy jej wysokoWci) nie podwycszaj> optycznie zabudowy 

swoj> mas>.

  Dopuszcza siC mierzenie wysokoWci oddzielnie dla 

poszczególnych czCWci budynków,

7) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie 

(OSTAB) – ci>gła struktura przestrzenna wi>c>ca ze 

sob> najbardziej wartoWciowe, rócnorodne tereny zieleni, 

fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzch-

niowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego 

o ograniczonej zabudowie, a takce zapewniaj>ca ich 

powi>zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. 

OSTAB składa siC z podstawowych elementów struk-

turalnych i ci>gów ł>cz>cych, które zapewniaj> w jego 

obrCbie ekologicznych reguł ci>głoWci w czasie i prze-

strzeni oraz rócnorodnoWci biologicznej,

8) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 

ograniczaj>ca obszar, na którym dopuszcza siC wzno-

szenie budynków oraz – okreWlonych w ustaleniach 

planu – budowli.  Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, 

loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeM 

nad wejWciami, ryzalitów, przedsionków, schodów ze-

wnCtrznych, pochylni, tarasów, czCWci podziemnych 

obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowi> 

inaczej,

9) rekreacyjna zieleM przydomowa – przestrzeM z zieleni>, 

słuc>ca rekreacji i wypoczynkowi mieszkaMców na tere-

nach mieszkaniowych netto, o cechach:

a) lokalizacja na powietrzu (w przestrzeni otwartej),

b) powierzchnia co najmniej 100 m2,

c) zwarta forma – szerokoWć minimum 5 m,

d) zagospodarowanie zieleni> minimum 50% powierzch-

ni kacdej przestrzeni,

e) wyposacenie w urz>dzenia rekreacyjno-wypoczyn-

kowe i sportowe dla rócnych grup wiekowych,

f)  dostCpnoWć dla wszystkich mieszkaMców obsługiwa-

nego terenu (przestrzeM półpubliczna),
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10) zieleM do utrzymania i wprowadzenia – obszar zie-

leni wyznaczony w planie wewn>trz terenu o innym 

przeznaczeniu z okreWlonych przestrzennie powodów 

Wrodowiskowych, takich jak: ochrona istniej>cych sku-

pisk zieleni, wskazania do pokrycia terenu zieleni> (np. 

skarpy, zagrocenie osuwiskami, podmokłoWci), lokalne 

powi>zania ekologiczne, zieleM izolacyjna. Minimum 

80% obszaru tej zieleni musi stanowić powierzchnia 

biologicznie czynna. W karcie terenu mocna ustalić 
odrCbnie dla tych obszarów wiCkszy jej udział. Jako  

zieleM towarzysz>ca innym funkcjom, utrzymywana i 

pielCgnowana przez właWciciela terenu (ucytkownika) 

moce ona być urz>dzona i słucyć celom rekreacyj-

nym w stopniu i w sposób nie koliduj>cy z celami jej 

ustalenia. Na tych zasadach w granicach zieleni do 

utrzymania i wprowadzenia dopuszcza siC:

— Wciecki piesze i rowerowe, mał> architekturC i placyki 

zabaw dla dzieci, drogi eksploatacyjne dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej, chyba ce w karcie terenu 

ustalono inaczej,

— terenowe urz>dzenia sportowo-rekreacyjne o po-

wierzchniach nie przekraczaj>cych powierzchni 

boisk do gier małych – w przypadku dopuszczenia 

ich w karcie terenu,

— ci>gi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnCtrzne – bez 

miejsc postojowych – w przypadku dopuszczenia ich 

w karcie terenu wraz z okreWleniem warunków (np. 

liczba, orientacyjna lokalizacja),

11) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie 

nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie prze-

znaczenia terenu lub okreWlonych w nim warunków, 

standardów i parametrów, które po terminie na jaki 

zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty 

tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie s> zago-

spodarowaniem tymczasowym.

§ 3

  Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotycz>ce 

przeznaczenia terenów ucyte w niniejszym planie:

  MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej – domy 

mieszkalne powycej 4 mieszkaM.

W terenach mieszkaniowych MW24 dopuszcza siC:

1) usługi spełniaj>ce równoczeWnie ponicsze warunki:

a) brak kolizji z funkcj> mieszkaniow>,

b) mieszcz>ce siC w lokalach ucytkowych do 100 m2 

powierzchni ucytkowej,

c) dysponuj>ce odrCbnym wejWciem z zewn>trz lub 

wejWciem z zewn>trz wspólnym z najwycej jednym 

mieszkaniem.

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyj-

ne z funkcj> mieszkaniow>, np.: schronisko socjalne, 

internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, 

dom dziecka, z wył>czeniem obiektów hotelarskich.

  U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, 

z wył>czeniem:

1) rzemiosła produkcyjnego,

2) stacji paliw,

3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierni-

czych,

4) stacji obsługi samochodów ciCcarowych i autobusów,

  Dopuszcza siC:

1) parkingi i garace dla samochodów osobowych,

2) salony samochodowe (z serwisem),

3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,

4) budynki zamieszkania zbiorowego,

5) mieszkania integralnie zwi>zane z prowadzon> działal-

noWci> gospodarcz>.

  M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej za-

wieraj>ce tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33. 

W planie mocna ustalić proporcjC miedzy funkcj> mieszka-

niow> a  usługow>.

  P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Wszelka 

działalnoWć gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i 

magazynów oraz usług z wył>czeniem:

1) zakładów o zwiCkszonym albo ducym ryzyku wyst>pienia 

powacnej awarii przemysłowej,

2) składowania materiałów lub towarów pod gołym niebem 

(oprócz materiału szkółkarskiego i asortymentu ogrodni-

czego charakterystycznego dla sklepów ogrodniczych) 

w odległoWci mniejszej nic 100 m od istniej>cych b>da 
planowanych terenów mieszkaniowych,

3) obiektów generuj>cych ruch powycej 3 pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub wiCkszej na 

godzinC, na ulicach lokalnych lub dojazdowych prze-

biegaj>cych przez istniej>ce b>da planowane tereny 

zabudowy mieszkaniowej

4) obiektów emituj>cych intensywne zapachy, które odczu-

walne s> na znacznym obszarze,

5) szpitali i domów opieki społecznej,

6) budynków zwi>zanych ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodziecy.

Dopuszcza siC mieszkania integralnie zwi>zane z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz>.

  ZL lasy

  ZP62 tereny zieleni urz>dzonej – tereny miejskiej zieleni 

urz>dzonej dostCpne dla publicznoWci, np.: parki, zieleMce, 

ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej 80%  

powierzchni zagospodarowuje siC jako powierzchniC biolo-

gicznie czynn>. Dopuszcza siC:

1) budynki obsługuj>ce ucytkowników, np.: gastronomia, 

szalety, wypocyczalnie sprzCtu turystycznego, pod wa-

runkiem ustalenia w planie ich szczegółowej lokalizacji 

i zasad kształtowania zabudowy,

2) obiekty obsługuj>ce ucytkowników nie wymagaj>ce 

pozwolenia na budowC.

  KD81 tereny ulic lokalnych

  KD82 tereny ulic zbiorczych

  KD83 tereny ulic głównych

  KS tereny obsługi transportu drogowego, np.: parkingi, 

garace, stacje obsługi samochodów, stacje paliw, centra 

logistyczne, autoporty

  Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza siC 

obiekty stanowi>ce tradycyjne wyposacenie ulic, np.: kioski 

z pras>, punkty sprzedacy biletów, budki telefoniczne, wiaty 

przystankowe, noWniki reklamowe, w tym równiec na lokali-

zacjach tymczasowych.

§ 4

1. Wody opadowe i roztopowe pochodz>ce z zanieczysz-

czonych powierzchni szczelnych wymagaj> oczyszczenia, 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

2. Cały obszar planu połocony jest w powierzchniach ograni-

czaj>cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych 

oraz naturalnych, wynikaj>cych z usytuowania Portu Lot-

niczego GdaMsk im. Lecha WałCsy – zagospodarowanie 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

§ 5

1. Ustala siC wskaaniki parkingowe do obliczania zapotrze-

bowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych.
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Wska niki parkingowe
Wska niki miejsc 

postojowych

strefa C 
obszar zabudowy miejskiej 

Lp. Rodzaj funkcji
Podstawa

odniesienia

strefa nieograniczonego
parkowania

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

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

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

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

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

6. Hotele 1 pokój MIN. 0,6 

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

1 pokój MIN. 1,0 

8. Motele 1 pokój MIN. 1,0 

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

10 ó ek MIN. 0,9

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

2
1000 m

2
 pow.

sprzeda y
MIN. 32 

11. Restauracje, kawiarnie, bary
100 miejsc
konsumpc.

MIN. 15 

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

2
pow. u ytkowej

100 m
2

pow. u ytkowej MIN. 5

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

2
pow. u ytkowej

100 m
2

pow. u ytkowej MIN. 3

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

2
 pow. u ytkowej

100 m
2
 pow. u ytkowej

MIN. 5 

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

2
 pow. u ytkowej

100 m² pow. u ytkowej
MIN. 2,5 

16. Ko cio y, kaplice 1000 m
2
 pow. u ytkowej

MIN. 12 

17. Domy parafialne, domy kultury 100 m² pow. u ytkowej MIN. 3

18. Kina 100 miejsc siedz cych MIN. 5

19. Teatry, filharmonie 100 miejsc siedz cych
MIN. 15 

20.
Muzea ma e do 1000 m

2
 powierzchni

wystawienniczej
1000 m

2
 pow. wystawienniczej

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

21. Muzea du e powy ej 1000 m
2

powierzchni wystawienniczej
1000 m

2
 pow. wystawienniczej

MIN. 20 + 0,3 m.p. dla 
autokaru
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powycsze wskaaniki 

stosuje siC odpowiednio.

§ 6

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 19 terenów 

oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 do 019.

2. Ustalenia szczegółowe planu s> nastCpuj>ce:

lub
80% pow. wystawienniczej

lub
min. 40 m-c/ 1000 m

2
 pow.

u ytkowej

24. Szko y podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie do nauki MIN. 0,5 

25. Szko y rednie 1 pomieszczenie do nauki MIN. 1,0 

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

do nauki

MIN. 1,5 lub 
MIN. 4 

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

28. Szpitale, kliniki 1 ó ko MIN. 1

29.

Place sk adowe, du e hurtownie
powy ej 2000 m

2
 pow. sk adowej,

magazyny, sprzeda  towarów w
ilo ciach masowych

1000 m² pow. sk adowej MIN. 2

30. Zak ady przemys owe, rzemios o
100 zatrudnionych na
najliczniejszej zmianie

MIN. 40 

31. Rzemios o us ugowe 100 m² pow. u ytkowej MIN.2

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

33. Stacje bezobs ugowe – 0

34. Stacje paliw bez sklepu 1 obiekt MIN. 2

35. Stacje paliw ze sklepem 1 obiekt MIN. 5 

36. Myjnia samochodowa
1 stanowisko do 

mycia
MIN. 2

37.
Ma e obiekty sportu i rekreacji 100 m² pow. u ytkowej MIN. 4

38. Kryte p ywalnie 100 m² lustra wody MIN. 5 

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

p y j

22. Centra muzealne 1000 m
2
 pow. u ytkowej

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

23. Centra wystawienniczo-targowe 1000 m
2
 pow. u ytkowej

powierzchnia parkingowa min.
40% pow. u ytkowej
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 1,03 ha
3. PRZEZNACZENIE
U33 Teren zabudowy us ugowej

4. FUNKCJE WY CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m

2
,

2) szpitale, 
3) domy opieki spo ecznej,
4)   budynki zwi zane ze sta ym lub czasowym pobytem dzieci i m odzie y

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
1) stosuje si  zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 11, 
2) zakaz lokalizacji wolno stoj cych masztów i wie  telefonii komórkowej 

7. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy –

a) maksymalne nieprzekraczalne: na granicy dzia ki nr 389/7 od strony ul. Rakoczego, jak na 
rysunku planu,

b) na pozosta ej cz ci terenu: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki – minimalna: nie ustala si ,

maksymalna: 70%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni dzia ki,
4) intensywno  zabudowy – minimalna: nie ustala si , maksymalna: 2,5, 
5) wysoko  zabudowy – minimalna: nie ustala si , maksymalna: jak w pkt 8, 
6) formy zabudowy – dowolne,
7) kszta t dachu – dowolny, 
8) inne – maksymalna wysoko  zabudowy: 110 m n.p.m. 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa – od ul. Rakoczego (019-KD83 i poza obszarem planu) bezpo rednio i przez 

teren 002-M/U32, od ul. Piecewskiej (015-KD81) tylko przez teren 002-M/U32,
2) parkingi – w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod  – z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków – do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o – z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  ciep a,
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

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

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

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) w pomieszczeniach przewidzianych na sta y pobyt ludzi zastosowanie zabezpiecze

akustycznych doprowadzaj cych poziom ha asu do warto ci zgodnych z obowi zuj cymi
normami,

2) maksymalne zachowanie istniej cego drzewostanu,
3) w przypadku wycinki drzew nale y posadzi  5 nowych nasadze za jedno wyci te drzewo 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 
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13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefy ogranicze  od linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) poprzedzenie dzia alno ci inwestycyjnej badaniami geotechnicznymi (a w miar  potrzeb

geologiczno-in ynierskimi) okre laj cymi warunki zabezpieczenia przed osuwaniem si  mas 
ziemnych oraz wp yw inwestycji na rodowisko gruntowo-wodne,

2) dopuszcza si  dojazd do terenu 002-M/U32 przez teren 001-U33,
3) na terenie wyst puj  wysokie poziomy ha asu w rodowisku od ul. Rakoczego (019-KD83 i poza 

obszarem planu), ul. Piecewskiej (015-KD81) oraz od ul. Ja kowa Dolina (poza obszarem planu),
4) teren po o ony w strefie ródmiejskiej w rozumieniu przepisów dotycz cych dopuszczalnych

poziomów ha asu w rodowisku,
5) teren w zlewni Potoku Siedlickiego i Potoku Strzy a - maksymalne nat enie odp ywu wód 

opadowych odpowiadaj ce wspó czynnikowi sp ywu 0,30 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej,
2) istniej cy ciep oci g 2x500mm – zaleca si  umo liwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych

o szeroko ci 3 m,
3) w granicach terenu wyst puj  obszary potencjalnych zagro e  osuwania si  mas ziemnych,
4) przebieg istniej cej linii wysokiego napi cia i strefa ogranicze  od planowanego przebiegu jej

prze o enia – jak na rysunku planu

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 002 2. POWIERZCHNIA 2,70 ha
3. PRZEZNACZENIE
M/U32 Teren zabudowy mieszkaniowo – us ugowej zawieraj cy

tereny mieszkaniowe MW24 i us ugowe U33 bez ustalania 
proporcji miedzy funkcj  mieszkaniow  a us ugow

4. FUNKCJE WY CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m

2

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
1) stosuje si  zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 11, 
2) ogólnodost pny ci g pieszy od ul. Rakoczego (019-KD83) do terenów 004-ZL i 003-U33, 
3) zakaz lokalizacji wolno stoj cych masztów i wie  telefonii komórkowej 

7. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej – maksymalne nieprzekraczalne: w odleg o ci od 0 do 19,5 
m od zachodniej granicy terenu, jak na rysunku planu; na pozosta ej cz ci terenu: 
zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,

b) dla zabudowy us ugowej – zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji – minimalna: nie 

ustala si , maksymalna: 40%,
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3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni terenu inwestycji,
4) intensywno  zabudowy dla terenu inwestycji – minimalna: nie ustala si , maksymalna: 1,5, 
5) wysoko  zabudowy – minimalna: nie ustala si , maksymalna: jak w pkt 8.b, 
6) formy zabudowy – dowolne,
7) kszta t dachu – dowolny, 
8) inne: 

a) na terenie inwestycyjnym nale y urz dzi rekreacyjne zielenie przydomowe o cznej
powierzchni nie mniejszej ni  0,3 m

2
/ 1 m

2
 pow. u ytkowej mieszka ,

b) maksymalna wysoko  zabudowy:
- na obszarze a, wydzielonym liniami wewn trznego podzia u, jak na rysunku planu: 130 m 

n.p.m.,
- na pozosta ym obszarze: 145 m n.p.m. 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa – od ul. Rakoczego (019-KD83) i od ul. Piecewskiej (015-KD81) oraz 

poprzez istniej cy zjazd na ul. Rakoczego (poza obszarem planu) przez teren 001-U33,
2) parkingi – w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod  – z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków – do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o – z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  ciep a,
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne – nowy przebieg linii wysokiego napi cia w przypadku

prze o enia linii istniej cych

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

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) cz  terenu, jak na rysunku planu, obj ta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych

Biologicznie (OSTAB), 
2) ziele  do utrzymania i wprowadzenia, okre lona na rysunku planu,
3) w budynkach mieszkalnych od strony ulic zastosowanie elewacji o podwy szonej izolacyjno ci

akustycznej,
4) wyklucza si  lokalizacj  szpitali, domów opieki spo ecznej oraz budynków zwi zanych ze sta ym

lub czasowym pobytem dzieci i m odzie y w przypadku nie zapewnienia wymaganego poziomu
ha asu w rodowisku,

5) w pomieszczeniach przewidzianych na sta y pobyt ludzi zastosowanie zabezpiecze
akustycznych doprowadzaj cych poziom ha asu do warto ci zgodnych z obowi zuj cymi
normami,

6) maksymalne zachowanie istniej cego drzewostanu,
7) w przypadku wycinki drzew nale y posadzi  5 nowych nasadze za jedno wyci te drzewo 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)    ma a architektura – dopuszcza si ,
2)    no niki reklamowe – dopuszcza si ,
3)    tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe – zakaz lokalizacji, 
4)    urz dzenia techniczne – dopuszcza si  z zastrze eniem pkt 6.3, 
5)    ziele – dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
30%
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16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) strefy ogranicze  od linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

odr bnymi,
2) istniej cy gazoci g redniego ci nienia wraz ze stref  kontrolowan  – zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) poprzedzenie dzia alno ci inwestycyjnej badaniami geotechnicznymi (a w miar  potrzeb

geologiczno-in ynierskimi) okre laj cymi warunki zabezpieczenia przed osuwaniem si  mas 
ziemnych oraz wp yw inwestycji na rodowisko gruntowo-wodne,

2) dopuszcza si  dojazd do terenu 001-U33 przez teren 002-M/U32,
3) na terenie wyst puj  wysokie poziomy ha asu w rodowisku od ul. Rakoczego (019-KD83 i poza 

obszarem planu) i ul. Piecewskiej (015-KD81),
4) teren po o ony w strefie ródmiejskiej w rozumieniu przepisów dotycz cych dopuszczalnych

poziomów ha asu w rodowisku,
5) istniej cy wodoci g o rednicy 400mm – zakaz zabudowy w odleg o ci do 3 m od skrajni

przewodu,
6) do czasu realizacji planowanej linii wysokiego napi cia, o której mowa w pkt 9.10 – maksymalna

wysoko  zabudowy w obr bie jej strefy ogranicze  12 m,
7) teren w zlewni Potoku Strzy a - maksymalne nat enie odp ywu wód opadowych odpowiadaj ce

wspó czynnikowi sp ywu 0,25

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zalecana lokalizacja ci gu pieszego, o którym mowa w pkt 6.2, jak na rysunku planu,
2) zaleca si  ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej,
3) w granicach terenu wyst puj  obszary potencjalnych zagro e  osuwania si  mas ziemnych,
4) przebieg istniej cych linii wysokiego napi cia i planowany przebieg ich prze o enia – jak na 

rysunku planu

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 003 2. POWIERZCHNIA 2,44 ha
3. PRZEZNACZENIE
U33 Teren zabudowy us ugowej

4. FUNKCJE WY CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m

2

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
wie a radiokomunikacyjna

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
1) stosuje si  zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 11, 
2) ogólnodost pny ci g pieszy od ul. Piecewskiej (015-KD81) do terenów 004-ZL i 002-M/U32, jak 

na rysunku planu,
3) zakaz lokalizacji wolno stoj cych masztów i wie  telefonii komórkowej, z zastrze eniem pkt 17

7. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki – minimalna: nie ustala si ,

maksymalna: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni dzia ki,
4) intensywno  zabudowy – minimalna: nie ustala si , maksymalna: 1,5, 
1) wysoko  zabudowy – minimalna: nie ustala si , maksymalna: 

a) dla budynku ko cio a – 55 m,
b) dla pozosta ych budynków – 12 m, 
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2) formy zabudowy – dowolne,
3) kszta t dachu – dowolny 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa – od ulic Piecewskiej i Trzy Lipy (015-KD81),
2) parkingi – w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod  – z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków – do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o – z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  ciep a,
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

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

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

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) wyklucza si  lokalizacj  szpitali, domów opieki spo ecznej oraz budynków zwi zanych ze sta ym

lub czasowym pobytem dzieci i m odzie y w przypadku nie zapewnienia wymaganego poziomu
ha asu w rodowisku,

2) w pomieszczeniach przewidzianych na sta y pobyt ludzi zastosowanie zabezpiecze
akustycznych doprowadzaj cych poziom ha asu do warto ci zgodnych z obowi zuj cymi
normami,

3) maksymalne zachowanie istniej cego drzewostanu,
4) w przypadku wycinki drzew nale y posadzi  5 nowych nasadze za jedno wyci te drzewo 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)    ma a architektura – dopuszcza si ,
2)    no niki reklamowe – dopuszcza si ,
3)    tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe – zakaz lokalizacji, 
4)    urz dzenia techniczne – dopuszcza si  z zastrze eniem pkt 6.3, 
5)    ziele – dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) istniej cy gazoci g redniego ci nienia wraz ze stref  kontrolowan  – zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi,
2) strefa ogranicze  od linii wysokiego napi cia (poza granicami terenu) – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) dopuszcza si  umieszczenie stacji bazowych telefonii komórkowej na istniej cym maszcie

radiokomunikacyjnym oraz ich modernizacj ,
2) dopuszcza si  dojazd do terenów 004-ZL i 005-ZP62 przez teren 003-U33,
3) na terenie wyst puj  wysokie poziomy ha asu w rodowisku od ulic Piecewskiej i Trzy Lipy (015-

KD81) oraz projektowanej ul. tzw. Nowej Politechnicznej (017-KD82),
4) teren po o ony w strefie ródmiejskiej w rozumieniu przepisów dotycz cych dopuszczalnych

poziomów ha asu w rodowisku
5) istniej cy wodoci g o rednicy 400mm – zakaz zabudowy w odleg o ci do 3 m od skrajni

przewodu,
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6) teren w zlewni Potoku Strzy a - maksymalne nat enie odp ywu wód opadowych odpowiadaj ce
wspó czynnikowi sp ywu 0,30

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej,
2) strefa ogranicze  od planowanego przebiegu prze o enia linii wysokiego napi cia – jak na 

rysunku planu

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 004 2. POWIERZCHNIA 1,41 ha
3. PRZEZNACZENIE
ZL Las

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
1) stosuje si  zasady, o których mowa w punktach 9, 11,
2)   ogólnodost pny ci g pieszy pomi dzy terenami 003-U33 i 002-M/U32, jak na rysunku planu

7. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – nie dotyczy, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,
4) intensywno  zabudowy – nie dotyczy, 
5) wysoko  zabudowy – nie dotyczy, 
6) formy zabudowy – nie dotyczy, 
7) kszta t dachu – nie dotyczy 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa – od ul. Piecewskiej (015-KD81) poprzez teren 003-U33,
2) parkingi – wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod  – nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków – nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych – odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – nie dotyczy, 
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o – nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne – nowy przebieg linii wysokiego napi cia w przypadku

prze o enia linii istniej cych

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

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
teren obj ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)   ma a architektura – dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe – zakaz lokalizacji,
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe – zakaz lokalizacji,
4)   urz dzenia techniczne – dopuszcza si ,
5)   ziele  – obowi zkowa, kszta towana dowolnie 
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13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) zagospodarowanie lasu zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) strefy ogranicze  od linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
do czasu realizacji planowanej linii wysokiego napi cia, o której mowa w pkt 9.10 – w obr bie jej strefy 
ogranicze  zakaz wprowadzania zieleni wy szej ni  12 m

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
przebieg istniej cych linii wysokiego napi cia i planowany przebieg ich prze o enia – jak na rysunku
planu

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 005 2. POWIERZCHNIA 1,12 ha
3. PRZEZNACZENIE
ZP62 Teren zieleni urz dzonej

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
1) stosuje si  zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 11, 
2) zakaz lokalizacji wolno stoj cych masztów i wie  telefonii komórkowej 

7. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – nie dotyczy, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni terenu,
4) intensywno  zabudowy – nie dotyczy, 
5) wysoko  zabudowy – nie dotyczy, 
6) formy zabudowy – nie dotyczy, 
7) kszta t dachu – nie dotyczy 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa – od ul. Piecewskiej (015-KD81) poprzez teren 003-U33,
2) parkingi – wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod  – z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków – nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych – odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o – nie dotyczy, 
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9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,
pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,

10) planowane urz dzenia i sieci magistralne – nie dotyczy 

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

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) teren obj ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) maksymalne zachowanie istniej cego drzewostanu,
3) w przypadku wycinki drzew nale y posadzi  5 nowych nasadze za jedno wyci te drzewo, 
4) wszystkie dzia ania w obr bie terenu winny by  poprzedzone szczegó ow  inwentaryzacj  i 

waloryzacj  zieleni 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)   ma a architektura – dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe – zakaz lokalizacji,
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe – zakaz lokalizacji,
4)   urz dzenia techniczne – dopuszcza si  z zastrze eniem pkt 6.2, 
5)   ziele  – obowi zkowa, kszta towana dowolnie 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefy ogranicze  od linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

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

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
przebieg istniej cych linii wysokiego napi cia – jak na rysunku planu

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 006 2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. PRZEZNACZENIE
P/U41 Teren zabudowy produkcyjno – us ugowej

4. FUNKCJE WY CZONE
zgodnie z pkt 17.2 

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady, o których mowa w punktach 9, 11

7. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – nie dotyczy, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki – nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,
4) intensywno  zabudowy – zgodnie z pkt 17.2, 
5) wysoko  zabudowy – nie dotyczy, 
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6) formy zabudowy – nie dotyczy, 
7) kszta t dachu – nie dotyczy 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa – zgodnie z pkt 17.2,
2) parkingi – zgodnie z pkt 17.2,
3) zaopatrzenie w wod  – z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków – nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o – nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

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

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

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

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nie dotyczy 

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

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) istniej cy gazoci g redniego ci nienia wraz ze stref  kontrolowan  – zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi,
2) strefa ogranicze  od linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) zakaz zabudowy w granicach terenu obj tego niniejszym planem,
2) teren stanowi integraln  cz  terenu przyleg ego, ustalonego w obowi zuj cym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Siedlce w rejonie ulic: Schuberta, Nowolipie,
Rakoczego (Uchwa a Nr LXII/884/98 Rady Miasta Gda ska z dnia 17.06.1998 r.), oznaczonego
symbolem 001-41 – funkcje wy czone, intensywno  zabudowy, dost pno  drogowa i parkingi
jak w w/w planie obowi zuj cym,

3) teren w zlewni Potoku Siedlickiego i Potoku Strzy a - maksymalne nat enie odp ywu wód 
opadowych odpowiadaj ce wspó czynnikowi sp ywu 0,25 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
strefa ogranicze  od linii wysokiego napi cia – jak na rysunku planu
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 007 2. POWIERZCHNIA 0,21 ha
3. PRZEZNACZENIE

KS Teren parkingu lub gara u wielostanowiskowego

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady, o których mowa w punktach 7, 9 

7. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne: w linii rozgraniczaj cej terenu, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – minimalna: nie ustala si ,

maksymalna: 90%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – dla parkingu: 10% powierzchni terenu, dla 

gara u: 5% powierzchni terenu, 
4) intensywno  zabudowy – minimalna: nie ustala si , maksymalna: 1,8, 
5) wysoko  zabudowy – minimalna: nie ustala si , maksymalna: 10 m, 
6) formy zabudowy – dowolne,
7) kszta t dachu – dowolny 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa – od ul. Piekarniczej (poza obszarem planu) poprzez tereny 008-KS i 019-

KD83 (pod wiaduktem), od projektowanej ul. tzw. Nowej Politechnicznej (017-KD82),
2) parkingi – co najmniej 40 miejsc parkingowych,
3) zaopatrzenie w wod  – z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków – do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o – z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  ciep a,
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

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

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

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)    ma a architektura – dopuszcza si ,
2)    no niki reklamowe – dopuszcza si ,
3)    tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe – zakaz lokalizacji, 
4)    urz dzenia techniczne – dopuszcza si ,
5)    ziele – dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z planem dopuszcza si  realizacj  parkingu
terenowego o liczbie miejsc postojowych mniejszej od ustalonej w pkt 9.2 

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

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefy ogranicze  od linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi
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1) przejazd od projektowanej ul. tzw. Nowej Politechnicznej do terenu GPZ (poza obszarem planu) i 
do terenu 008-KS poprzez teren 019-KD83 (pod wiaduktem),

2) teren w zlewni Potoku Strzy a - maksymalne nat enie odp ywu wód opadowych odpowiadaj ce
wspó czynnikowi sp ywu 0,25

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
przebieg istniej cych linii wysokiego napi cia – jak na rysunku planu

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 008 2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. PRZEZNACZENIE
KS Teren parkingu

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 11 

7. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – nie dotyczy, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki – nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni dzia ki,
4) intensywno  zabudowy – nie dotyczy, 
5) wysoko  zabudowy – nie dotyczy, 
6) formy zabudowy – nie dotyczy, 
7) kszta t dachu – nie dotyczy 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa – od ul. Piekarniczej (poza obszarem planu) oraz od projektowanej ul. tzw. 

Nowej Politechnicznej (017-KD82) poprzez tereny 007-KS i 019-KD83 (pod wiaduktem),
2) parkingi – co najmniej 50 miejsc parkingowych,
3) zaopatrzenie w wod  – nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków – nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o – nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

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

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

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
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14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) przejazd do terenu 007-KS poprzez teren 019-KD83 (pod wiaduktem),
2) teren w zlewni Potoku Strzy a - maksymalne nat enie odp ywu wód opadowych odpowiadaj ce

wspó czynnikowi sp ywu 0,25

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

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 009 2. POWIERZCHNIA 0,17 ha
3. PRZEZNACZENIE
ZP62 Teren zieleni urz dzonej

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
1) stosuje si  zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 11, 
2) zakaz lokalizacji wolno stoj cych masztów i wie  telefonii komórkowej 

7. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 
4) intensywno  zabudowy  zgodnie
5) wysoko  zabudowy   z pkt 17
6) formy zabudowy
7) kszta t dachu

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa – od ul. Piekarniczej (poza obszarem planu),
2) parkingi 
3) zaopatrzenie w wod
4) odprowadzenie cieków
5) odprowadzenie wód opadowych
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  zgodnie z pkt 17 
7) zaopatrzenie w gaz
8) zaopatrzenie w ciep o
9) gospodarka odpadami
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne

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

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) maksymalne zachowanie istniej cego drzewostanu,
2) w przypadku wycinki drzew nale y posadzi  5 nowych nasadze za jedno wyci te drzewo 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)   ma a architektura – dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe – zakaz lokalizacji,
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe – zakaz lokalizacji,
4)   urz dzenia techniczne – dopuszcza si  z zastrze eniem pkt 6.2, 
5)   ziele  – obowi zkowa, kszta towana dowolnie 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
teren stanowi integraln  cz  terenu przyleg ego, ustalonego w obowi zuj cym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Piecki – rejon ulicy Piekarniczej (Uchwa a Nr XX/481/08 Rady 
Miasta Gda ska z dnia 28.02.2008 r.), oznaczonego symbolem 001-ZP62 – zasady kszta towania
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parkingi i zasady obs ugi infrastruktur  jak w w/w planie
obowi zuj cym

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

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 010 2. POWIERZCHNIA 0,44 ha
3. PRZEZNACZENIE
ZP62 Teren zieleni urz dzonej

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
1) stosuje si  zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 11, 
2) zakaz lokalizacji wolno stoj cych masztów i wie  telefonii komórkowej 

7. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – nie dotyczy, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni terenu,
4) intensywno  zabudowy – nie dotyczy 
5) wysoko  zabudowy – nie dotyczy, 
6) formy zabudowy – nie dotyczy, 
7) kszta t dachu – nie dotyczy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 
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9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa – od ul. Belgradzkiej (poza obszarem planu),
2) parkingi – wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod  – z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków – nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych – odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o – nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

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

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

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) maksymalne zachowanie istniej cego drzewostanu,
2) w przypadku wycinki drzew nale y posadzi  5 nowych nasadze za jedno wyci te drzewo 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)   ma a architektura – dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe – zakaz lokalizacji,
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe – zakaz lokalizacji,
4)   urz dzenia techniczne – dopuszcza si  z zastrze eniem pkt 6.2, 
5)   ziele  – obowi zkowa, kszta towana dowolnie 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

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

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  wprowadzenie szpaleru drzew i krzewów wzd u  pó nocnej granicy terenu s siaduj cej

z zabudow  mieszkaniow  przy ul. Belgradzkiej (poza obszarem planu),
2) istniej cy ciep oci g 2x500mm – zaleca si  umo liwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o 

szeroko ci 3 m,
3) istniej cy kana  sanitarny o rednicy 0,30 m – zaleca si  umo liwienie dojazdu dla celów

eksploatacyjnych o szeroko ci 3 m 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 011 2. POWIERZCHNIA 19 m

2

3. PRZEZNACZENIE
P/U41 Teren zabudowy produkcyjno – us ugowej

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady, o których mowa w punkcie 9 

7. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – nie dotyczy, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki – nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,
4) intensywno  zabudowy – nie dotyczy, 
5) wysoko  zabudowy – nie dotyczy, 
6) formy zabudowy – nie dotyczy, 
7) kszta t dachu – nie dotyczy 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa – od ul. Trzy Lipy (poza obszarem planu),
2) parkingi – nie dotyczy, 
3) zaopatrzenie w wod  – nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków – nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych – nie dotyczy,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – nie dotyczy, 
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o – nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami – nie dotyczy, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne – nie dotyczy 

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

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) zakaz zabudowy w granicach terenu obj tego niniejszym planem,
2) teren w zlewni Potoku Strzy a - maksymalne nat enie odp ywu wód opadowych odpowiadaj ce

wspó czynnikowi sp ywu 0,25

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
zagospodarowanie terenu jest integralnie zwi zane z zagospodarowaniem terenu s siaduj cego poza
po udniow  granic  planu, dla którego brak jest obowi zuj cego planu miejscowego
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 012 2. POWIERZCHNIA 73 m

2

3. PRZEZNACZENIE
P/U41 Teren zabudowy produkcyjno – us ugowej

4. FUNKCJE WY CZONE
zgodnie z pkt 17.1 

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady, o których mowa w punkcie 9 

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

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa
2) parkingi 
3) zaopatrzenie w wod
4) odprowadzenie cieków
5) odprowadzenie wód opadowych     zgodnie z pkt 17.1 
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn
7) zaopatrzenie w gaz
8) zaopatrzenie w ciep o
9) gospodarka odpadami
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne – nie dotyczy 

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

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

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

planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do 
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zabudowa  Politechniki Gda skiej (Uchwa a Nr III/33/2002 Rady Miasta Gda ska z dnia
05.12.2002 r.), oznaczonego symbolem 016-41 – funkcje wy czone, zasady kszta towania
zabudowy i zagospodarowania terenu, dost pno  drogowa, parkingi i zasady obs ugi
infrastruktur jak w w/w planie obowi zuj cym,

2) teren w zlewni Potoku Siedlickiego i Potoku Strzy a - maksymalne nat enie odp ywu wód 
opadowych odpowiadaj ce wspó czynnikowi sp ywu 0,25

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

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 013 2. POWIERZCHNIA 21 m

2

3. PRZEZNACZENIE
M/U32 Teren zabudowy mieszkaniowo – us ugowej zawieraj cy

tereny mieszkaniowe MW24 i us ugowe U33 bez ustalania 
proporcji miedzy funkcj  mieszkaniow  a us ugow

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady, o których mowa w punkcie 9 

7. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – nie dotyczy, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki – nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,
4) intensywno  zabudowy – nie dotyczy, 
5) wysoko  zabudowy – nie dotyczy, 
6) formy zabudowy – nie dotyczy, 
7) kszta t dachu – nie dotyczy 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa – od ul. Piecewskiej (015-KD81),
2) parkingi – nie dotyczy, 
3) zaopatrzenie w wod  – z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków – nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych – nie dotyczy,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – nie dotyczy, 
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o – nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami – nie dotyczy, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne – nie dotyczy 

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

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania
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14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefy ogranicze  od linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) zakaz zabudowy w granicach terenu obj tego niniejszym planem,
2) teren w zlewni Potoku Siedlickiego i Potoku Strzy a - maksymalne nat enie odp ywu wód 

opadowych odpowiadaj ce wspó czynnikowi sp ywu 0,25

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zagospodarowanie terenu jest integralnie zwi zane z zagospodarowaniem terenu s siaduj cego

poza pó nocn  granic  planu, dla którego brak jest obowi zuj cego planu miejscowego,
2) przebieg istniej cej linii wysokiego napi cia i planowany przebieg jej prze o enia – jak na rysunku

planu

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 014 2. POWIERZCHNIA 5 m

2

3. PRZEZNACZENIE
M/U32 Teren zabudowy mieszkaniowo – us ugowej zawieraj cy

tereny mieszkaniowe MW24 i us ugowe U33 bez ustalania 
proporcji miedzy funkcj  mieszkaniow  a us ugow

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady, o których mowa w punkcie 9 

7. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – nie dotyczy, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki – nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,
4) intensywno  zabudowy – nie dotyczy, 
5) wysoko  zabudowy – nie dotyczy, 
6) formy zabudowy – nie dotyczy, 
7) kszta t dachu – nie dotyczy 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa – od ul. Piecewskiej (015-KD81),
2) parkingi – nie dotyczy, 
3) zaopatrzenie w wod  – nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków – nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych – nie dotyczy,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – nie dotyczy, 
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o – nie dotyczy, 
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9) gospodarka odpadami – nie dotyczy, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne – nie dotyczy 

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

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) zakaz zabudowy w granicach terenu obj tego niniejszym planem,
2) teren w zlewni Potoku Strzy a - maksymalne nat enie odp ywu wód opadowych odpowiadaj ce

wspó czynnikowi sp ywu 0,25

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
zagospodarowanie terenu jest integralnie zwi zane z zagospodarowaniem terenu s siaduj cego poza
pó nocn  granic  planu, dla którego brak jest obowi zuj cego planu miejscowego

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 015 2. POWIERZCHNIA 1,22 ha
3. Klasa i nazwa ulicy
KD81 Teren ulicy lokalnej – odcinki ulic Piecewskiej i Trzy Lipy

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych – od 16 m do 33 m, jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa – 40 km/h,
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych – bez ogranicze ,
5) wyposa enie minimalne – chodnik

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owania z ul. Ja kowa Dolina (poza obszarem planu) i projektowan  ul. tzw. Now
Politechniczn  (017-KD82)

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

7. ZASADY OCHRONY RDODWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si
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9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura – dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe – dopuszcza si ,
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe – zgodnie z § 3 uchwa y,
4) urz dzenia techniczne – dopuszcza si ,
5) ziele  – dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefy ogranicze  od linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

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

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
przebieg istniej cych linii wysokiego napi cia i planowany przebieg ich prze o enia – jak na rysunku
planu

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 016 2. POWIERZCHNIA 95 m

2

3. Klasa i nazwa ulicy
KD81 Teren ulicy lokalnej – odcinek ul. Trzy Lipy

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych – od 24 m do 28 m, jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa – 40 km/h,
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych – bez ogranicze ,
5) wyposa enie minimalne - chodnik

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owanie z projektowan  ul. tzw. Now  Politechniczn  (017-KD82)

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

7. ZASADY OCHRONY RDODWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

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

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura – dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe – dopuszcza si ,
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe – zgodnie z § 3 uchwa y,
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4) urz dzenia techniczne – dopuszcza si ,
5) ziele  – dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

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

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

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 017 2. POWIERZCHNIA 1,06 ha
3. Klasa i nazwa ulicy
KD82 Teren ulicy zbiorczej – projektowany odcinek ulicy tzw.

Nowej Politechnicznej 
4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych – od 32 m do 35 m, jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa – 50 km/h,
3) przekrój – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych – ograniczona do skrzy owania z ul. Trzy Lipy (015-KD81 i

016-KD81) oraz jednego zjazdu z dopuszczeniem tylko relacji prawoskr tnych na teren 007-KS,
5) wyposa enie minimalne – chodniki, cie ka rowerowa zbiorcza

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
z ul. Trzy Lipy (015-KD81 i 016-KD81)

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

7. ZASADY OCHRONY RDODWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

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

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura – dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe – zakaz lokalizacji,
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe – zgodnie z § 3 uchwa y,
4) urz dzenia techniczne – dopuszcza si ,
5) ziele  – dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefy ogranicze  od linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
nie dotyczy 
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14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
przebieg istniej cych linii wysokiego napi cia – jak na rysunku planu

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 018 2. POWIERZCHNIA 0,56 ha
3. Klasa i nazwa ulicy
KD82 Teren ulicy zbiorczej – projektowany odcinek ulicy tzw.

Nowej Politechnicznej 
4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych – 35 m, jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa – 50 km/h,
3) przekrój – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych – wyklucza si ,
5) wyposa enie minimalne – chodniki, cie ka rowerowa zbiorcza

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
z projektowan  ul. tzw. Now  Bulo sk (poza obszarem planu)

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

7. ZASADY OCHRONY RDODWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

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

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura – dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe – zakaz lokalizacji,
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe – zgodnie z § 3 uchwa y,
4) urz dzenia techniczne – dopuszcza si ,
5) ziele  – dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

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

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala si
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w
mie cie Gda sku

NR EW. PLANU 1022
1. NUMER 019 2. POWIERZCHNIA 2,88 ha
3. Klasa i nazwa ulicy
KD83 Teren ulicy g ównej – odcinek ul. Rakoczego 

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych – od 60 m do 76 m, jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa – 60 km/h,
3) przekrój – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych – ograniczona do istniej cego skrzy owania z ul. Belgradzk

rozbudowanego o dodatkowy projektowany wlot na teren 002-M/U32,
5) wyposa enie minimalne – chodniki, cie ka rowerowa g ówna

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
z ul. Ja kowa Dolina (poza obszarem planu) i ul. Schuberta (poza obszarem planu)

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

7. ZASADY OCHRONY RDODWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

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

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z planem dopuszcza si  lokalizacj  miejsc
parkingowych w ladzie projektowanej ul. tzw. Nowej Politechnicznej

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura – dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe – dopuszcza si ,
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe – zgodnie z § 3 uchwa y,
4) urz dzenia techniczne – dopuszcza si ,
5) ziele  – dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefy ogranicze  od linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) przejazd pomi dzy terenami 007-KS i 008-KS pod wiaduktem,
2) mo liwo  lokalizacji miejsc parkingowych pod estakad  ulicy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
przebieg istniej cych linii wysokiego napi cia i planowany przebieg ich prze o enia – jak na rysunku
planu
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§ 7

  Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej inte-

gralne czCWci s>:

1) czCWć grafi czna – rysunek planu w skali 1: 1000 (zał>cz-

nik nr 1),

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu (zał>cznik nr 2),

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania (zał>cznik nr 3).

§ 8

  Zobowi>zuje siC Prezydenta Miasta GdaMska do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 

zgodnoWci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta 

GdaMska.

§ 9

  Trac> moc we fragmentach objCtych granicami niniejszego 

planu:

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Piecki – Migowo rejon ulicy Piecewskiej w mieWcie 

GdaMsku, zatwierdzony uchwał> Rady Miasta GdaMska 

nr XXXIII/1032/2001 z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. Urz. 

Woj. Pomorskiego Nr 53 z dnia 25 czerwca 2001 r., poz. 

595),

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego 

do zabudowaM Politechniki GdaMskiej w mieWcie GdaM-

sku, zatwierdzony uchwał> Rady Miasta GdaMska nr 

III/33/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Po-

morskiego Nr 44 z dnia 28 marca 2003 r., poz. 655).

§ 10

  Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłoszenia 

jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego z 

wyj>tkiem § 8, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia  

uchwały.

 Przewodnicz>cy

Rady Miasta GdaMska

Bogdan Oleszek
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Zał>cznik nr 1

do Uchwały Nr XXXV/982/09

Rady Miasta GdaMska 

z dnia 23 kwietnia 2009 r.
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Zał>cznik nr 2

do Uchwały Nr XXXV/982/09

Rady Miasta GdaMska 

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Piecki – Migowo rejon ulic Piecew-

skiej i Rakoczego w mieWcie GdaMsku.

RozstrzygniCcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu

Po pierwszym wyłoceniu projektu planu do publicznego wgl>du 

(od 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.), w ustawowym 

terminie wpłynCły cztery pisma z uwagami:

I. Invest Komfortu S.A, Pl. Kaszubski 15/3, 81-350 Gdynia 

– pismo z dnia 29 grudnia 2008 r. (data wpływu 30 grudnia 

2008 r.).

  Uwagi dotycz>:

1) doprecyzowania zapisu w punkcie 9 karty terenu 001-

U33 treWci: „dostCpnoWć drogowa od ul. Rakoczego 

(019-KD83 i poza obszarem planu)”.

Taki zapis nie zabezpiecza, zdaniem wnosz>cego uwagC, w 

dostateczny sposób dostCpnoWci drogowej do działek o nr 

ewidencyjnych 383/1 i 384/1 połoconych w narocniku ulic  

Rakoczego i JaWkowa Dolina. Zgodnie z powycszym zapisem 

dostCpnoWć drogowa tych działek realizowana bCdzie przez 

prywatne działki 384/2, 383/2 lub przez dz. 389/9 i konieczne 

bCdzie ustanowienie na tych działkach słucebnoWci przejazdu 

i przechodu oraz wczeWniejsza realizacja układu komunikacyj-

nego wymagaj>cego ducych nakładów inwestycyjnych.

Invest Komfort wnioskuje wiCc o dodatkowe umocliwienie 

bezpoWredniego dojazdu do działek 383/1 i 384/1 z ul. Pie-

cewskiej.

2) zmiany zapisu w punkcie 7.8.a karty terenu 002-M/U32 

o treWci: „na terenie inwestycyjnym nalecy urz>dzić re-

kreacyjne zielenie przydomowe o ł>cznej powierzchni 

nie mniejszej nic 0,3 m2/1 m2 pow. ucytkowej mieszka-

nia”.

Invest Komfort uwaca, ce zapis ten byłby słuszny w wypadku 

osiedla mieszkaniowego. W przypadku zespołu mieszkalno-

usługowego zapis ten winien być złagodzony, poniewac nie 

mocna bCdzie zapewnić dostatecznej powierzchni terenu 

zarówno pod układ komunikacyjny z niezbCdn> iloWci> miejsc 

postojowych dla klientów usług i jednoczeWnie rekreacyjn> 

zieleM przydomow> dla mieszkaMców zespołu. Invest Kom-

fort postuluje zmniejszenie przedmiotowego współczynnika 

powierzchni zieleni przydomowej do 0,2 m2/1 m2 pow. ucyt-

kowej mieszkania.

3) zmiany zapisu w punkcie 6.2 karty terenu 002-M/U32 o 

treWci: „ogólnodostCpny ci>g pieszy od ul. Rakoczego 

(019-KD83) do terenów 004-ZL i 003-U33” na:  

ogólnodostCpny ci>g pieszo-jezdny od ul. Rakoczego (019-

KD83) do terenów 001-U33, 002-M/U32, 004-ZL i 003-U33.

Invest Komfort uwaca, ce istniej>ce przejWcie oraz planowany 

dojazd od strony ul. Rakoczego z terenu 019-KD83 winien być 
lepiej zdefi niowany z racji tego, ce komunikuje kilka terenów 

oraz przebiega po gruncie miejskim.

4) obszaru zieleni do zachowania i wprowadzenia, po-

łoconego na terenie 002-M/U32 w czCWci północno 

– zachodniej. Na zaznaczonym obszarze funkcjonowały 

dzikie ogródki działkowe. Zostały one zlikwidowane w 

roku 2007. Po ich likwidacji nie pozostawiono drzew i 

krzewów owocowych, w tej chwili zbocze porasta trawa 

i jedno drzewko.

Invest Komfort wnosi o usuniCcie z rysunku planu w/w obszaru 

zieleni.

II. Pani Janiny Rakowskiej, ul. WarneMska 16/3, 80-288 

GdaMsk – pismo z dnia 12 stycznia 2009 r. (data wpływu 

13 stycznia 2009 r.).

Uwaga dotyczy:

zmiany przeznaczenia terenów zielonych – jak w planie obo-

wi>zuj>cym, na tereny mieszkalne – w projekcie planu teren 

nr 002-M/U32.

Istniej>ca na tym obszarze zieleM została, zdaniem wnosz>-

cej uwagC, niedawno zrewitalizowana z funduszy miasta. 

Przekształcenie istniej>cej zieleni w tereny mieszkalne ozna-

czałoby, ic miasto poniosło niepotrzebne koszty zwi>zane z 

uporz>dkowaniem zieleni. Dodatkowym argumentem jest 

zmniejszanie siC powierzchni terenów zielonych w Pieckach 

– Migowie, gdy liczba mieszkaMców osiedla Morena stale 

roWnie; dlatego tymce mieszkaMcom nalecy zapewnić właWciwy 

wypoczynek takce poprzez zieleM.

Wnosz>ca uwagC nie wyraca wiCc zgody na zmianC zapisu 

w obowi>zuj>cym planie nr 1006 Piecki – Migowo rejon ul. 

Piecewskiej dotycz>cego terenów zieleni.

III. Pana Rafała Rakowskiego, ul. WarneMska 16/3, 80-288 

GdaMsk – pismo z dnia 12 stycznia 2009 r. (data wpływu 

13 stycznia 2009 r.).

Uwaga dotyczy:

obnicenia wysokoWci zabudowy do 94 m n.p.m. na terenach 

mieszkalnych objCtych projektem planu.

Zdaniem wnosz>cego uwagC zachowanie wysokoWci jak w 

projekcie planu spowoduje brak zharmonizowania zabudo-

wy z istniej>cym otoczeniem, bo w s>siedztwie znajduj> siC 

budynki 5- kondygnacyjne (ul. WarneMska nr 12,14,16), jak 

równiec koWciół Bocego Ciała. Obnicenie wysokoWci zabudowy 

pozwoliłoby na lepsz> kompozycjC zabudowy z istniej>cym 

otoczeniem, a dodatkowo nie spowoduje przesłoniCcia oWwiet-

lonego krzyca na wiecy koWcioła. Obnicenie zabudowy oprócz 

w/w czynników moce takce wpłyn>ć na:

— mniejsz> liczbC mieszkaMców danego terenu, co prze-

łocy siC na mniejszy wzrost uci>cliwego hałasu,

— zmniejszy iloWć samochodów, co ułatwi rozwi>zanie 

problemu szczupłoWci miejsc postojowych,

— w mniejszym stopniu wpłynie na pogorszenie przepu-

stowoWci szlaków komunikacyjnych.

Wnosz>cy uwagC wnosi wiCc o obnicenie wysokoWci zabu-

dowy na terenach mieszkalnych objCtych projektem planu 

do 94 m n.p.m.

IV. 4 PIK Sp. z o.o., ul. Astronomów 20, 80-299 GdaMsk – pis-

mo z dnia 14 stycznia 2009 r. (data wpływu 20 stycznia 

2009 r., data stempla pocztowego 14 stycznia 2009 r.)

Uwaga odnosi siC do działki nr 389/7 obr. 53 – w projekcie 

planu czCWć terenu nr 001-U33 i dotyczy:

nie uwzglCdnienia złoconego wniosku do planu,

fi rma 4 PIK wnosi o uwzglCdnienie w/w wniosku w zakresie:

— dopuszczalnej wysokoWci zabudowy – nie mniej nic 10 

kondygnacji tj. porównywalnie do terenu s>siedniego 

002-M/U 32 – 130 m n.p.m.

— intensywnoWci zabudowy – 2,5,

— minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej 

– 10%,

— dostCpnoWci drogowej – od ul. Rakoczego poprzez 

istniej>cy zjazd na ul. Rakoczego, poWrednio poprzez 

teren 002-M/U32.

Wnosz>cy uwagC uzasadnia powycsze zmiany parametrów 

zabudowy lokalizacj> działki wzdłuc ul. Rakoczego, umocli-
wiaj>cej dogodny dostCp pieszych do planowanej zabudowy, 

co pozwoli na stworzenie zabudowy pierzejowej o charakterze 

usługowo – handlowym, stanowi>cej jednoczeWnie rodzaj ekra-

nu akustycznego dla planowanej zabudowy mieszkaniowej.

Ad. I. 1) Uwaga czCWciowo uwzglCdniona z nastCpuj>cym 

uzasadnieniem:
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  Ustalona w projekcie planu dla terenu usługowego 001-U33 

dostCpnoWć drogowa od ul. Rakoczego jest zgodna z ustale-

niami dotychczas obowi>zuj>cego planu miejscowego rejonu 

ul. Piecewskiej. Realizacja obsługi komunikacyjnej działek nr 

383/1 i 384/1, połoconych w obrCbie terenu 001, zgodnie z 

ustaleniami niniejszego projektu planu wymaga ustanowienia 

słucebnoWci przejazdu i przechodu przez działki nr 389/1, 

384/2 i 383/2.

  Wnioskowany przez Invest Komfort bezpoWredni dojazd do 

działek nr 383/1 i 384/1 z ul. Piecewskiej nie jest prawidłowym 

rozwi>zaniem, poniewac w tej sytuacji nie byłoby mocliwoWci 

zachowania warunków bezpieczeMstwa ruchu drogowego. 

Wynika to z braku odpowiedniej widocznoWci w rejonie 

skrzycowania ul. Piecewskiej z ul. JaWkowa Dolina oraz ze 

znacznego pochylenia podłucnego niwelety ul. Piecewskiej.

  Jednakce istnieje mocliwoWć obsługi komunikacyjnej 

przedmiotowych działek z ul. Piecewskiej – poprzez pro-

jektowany zjazd na ul. Piecewsk> z terenu 002-M/U32, co 

zostało ustalone w karcie terenu nr 002 w punkcie 9.1. Teren 

002-M/U32, zgodnie z rysunkiem projektu planu, połocony jest 

w bezpoWrednim s>siedztwie terenu 001-U33. DostCpnoWć 
drogowa do ul. Piecewskiej z terenu usługowego nr 001 moce 

być wiCc zrealizowana poprzez w/w zjazd i drogC wewnCtrzn> 

obsługuj>c> projektowan> zabudowC na terenie nr 002. Takie 

rozwi>zanie wymaga ustanowienia słucebnoWci przejazdu i 

przechodu przez działkC 389/9.

  Przedstawione powycej czCWciowe uwzglCdnienie złoconej 

uwagi wymagało zmiany zapisów w punktach 9.1 i 17 kart 

terenów 001-U33 i 002-M/U32, co zostało dokonane przed 

drugim wyłoceniem projektu planu do publicznego wgl>du.

Ad. I. 2) Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasad-

nieniem:

  Wg defi nicji zamieszczonej w § 2 uchwały, rekreacyjna zie-

leM przydomowa jest to przestrzeM z zieleni>, słuc>ca rekreacji 

i wypoczynkowi mieszkaMców na terenach mieszkaniowych 

netto.

  Wprowadzenie do ustaleM projektu planu zapisu nakazu-

j>cego urz>dzenie na terenach inwestycyjnych rekreacyjnej 

zieleni przydomowej o ł>cznej powierzchni nie mniejszej nic 
0,3 m2/1 m2 powierzchni ucytkowej mieszkania ma na celu 

zapewnienie odpowiedniego standardu mieszkaniowego. Re-

alizacja samego nakazanego udziału powierzchni biologicznie 

czynnej nie daje cadnej gwarancji utworzenia w s>siedztwie 

budynku mieszkalnego terenu zielonego, który mógłby być 
wykorzystywany przez jego mieszkaMców. Sugestia, aby wy-

mieniony wskaanik rekreacyjnej zieleni przydomowej stosować 
wył>cznie do osiedli mieszkaniowych nie jest słuszna, gdyc w 

przypadku przeznaczenia w projekcie planu terenu 002-M/U32 

pod funkcje mieszkaniowo – usługowe i przy nie okreWleniu 

proporcji pomiCdzy funkcj> mieszkaniow> i usługow>, dopusz-

cza mocliwoWć realizacji np. samej zabudowy mieszkaniowej 

lub usługowej. Zastosowany wskaanik uzalecniaj>cy wielkoWć 
zwartych terenów zieleni przydomowej od powierzchni ucyt-

kowej planowanych mieszkaM daje gwarancjC zrealizowania 

przydomowej zieleni rekreacyjnej w bezpoWrednim s>siedztwie 

zabudowy mieszkaniowej. ZaW w sytuacji braku dostatecznej 

powierzchni terenu pod układ komunikacyjny z niezbCdn> 

iloWci> miejsc postojowych i jednoczeWnie pod rekreacyjn> 

zieleM przydomow> dla mieszkaMców zgodnie z ustalonym  

wskaanikiem, nalecy ograniczyć program mieszkaniowy, do-

stosowuj>c go do mocliwoWci terenowych inwestycji.

  Omawiany wskaanik okreWlaj>cy wymagan> powierzchniC 

przydomowej zieleni rekreacyjnej jest obecnie stosowany we 

wszystkich procedowanych planach miejscowych, w których 

projektowana jest zabudowa mieszkaniowa, nie ma wiCc 

uzasadnienia dla zmiany jego wysokoWci z 0,3 m2/1 m2 na 

0,2 m2/1 m2 pow. ucytkowej mieszkania w rozpatrywanym 

projekcie planu.

Ad. I. 3) Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasad-

nieniem:

  Zapis w karcie terenu 002-M/U32 dotycz>cy ogólnodostCp-

nego ci>gu pieszego ma na celu zapewnienie zachowania 

istniej>cego przejWcia pomiCdzy ul. Rakoczego a koWciołem, 

połoconym przy ul. Piecewskiej. Ustaleniem projektu planu jest 

istnienie ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, zaW jego lokali-

zacja jest okreWlona jako zalecana, a nie ustalona. Oznacza 

to, ce ci>g pieszy nie musi być wydzielony jako osobny byt, 

moce być nim takce chodnik wzdłuc jezdni projektowanej drogi 

wewnCtrznej, która bCdzie obsługiwać komunikacyjnie teren 

002-M/U32. W punkcie 9.1 karty terenu 002-M/U32 została 

ustalona dostCpnoWć drogowa m.in. od ul. Rakoczego (019-

KD83), co daje mocliwoWć usytuowania planowanego zjazdu 

z terenu mieszkaniowo – usługowego na ul. Rakoczego w 

rejonie zalecanego ci>gu pieszego, jednak jako droga we-

wnCtrzna dojazd ten nie musi być zdefi niowany na rysunku 

planu.

Ad. I. 4) Uwaga uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasadnie-

niem:

  Powodem ustalenia obszaru zieleni do utrzymania i wpro-

wadzenia w północno – zachodniej czCWci terenu zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej 002-M/U32, nie było zachowanie 

cennej zieleni, której obecnie na tym fragmencie terenu 

rzeczywiWcie nie ma. Przedmiotowy obszar połocony jest w 

s>siedztwie skrzycowania ulic JaWkowa Dolina i Rakoczego, 

gdzie poziom hałasu drogowego przekracza dopuszczalne 

wartoWci dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usłu-

gowej. Wprowadzenie tu zieleni pozwoliłoby wykorzystać ten 

niekorzystny dla zabudowy teren na cele rekreacyjnej zieleni 

przydomowej, tworz>c równiec w pewnym stopniu barierC 

akustyczn>.

  Jednakce obszar ten moce równiec pełnić inn> funkcjC, np. 

obsługi komunikacyjnej planowanej zabudowy lub parkingu 

terenowego. Ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy rów-

niec moce spowodować wył>czenie tego terenu z zabudowy, 

a da szersze mocliwoWci wykorzystania terenu, nie tylko pod 

zieleM.

  W wyniku uwzglCdnienia uwagi został usuniCty z rysunku 

planu przedmiotowy obszar zieleni do utrzymania i wprowa-

dzenia, a na jego miejsce została wprowadzona nieprzekra-

czalna linia zabudowy, poprowadzona na granicy uprzednio 

ustalonego terenu zieleni. Ustalenie powycsze spowodowało 

równiec zmianC zapisów w punktach 7.1. oraz 11.2. karty tere-

nu nr 002-M/U32. Powycsze zmiany zostały dokonane przed 

drugim wyłoceniem projektu planu do publicznego wgl>du.

Ad. II Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasadnie-

niem:

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego Piecki – Migowo rejon ulicy Piecewskiej w mieWcie 

GdaMsku, uchwalonym uchwał> Rady Miasta GdaMska 

nr XXXIII/1032/2001 z dnia 29 marca 2001 r., przedmiotowy 

obszar, połocony pomiCdzy restauracj> McDonald’s i koW-
ciołem parafi alnym p.w. Bocego Ciała, przeznaczony był w 

czCWci na funkcje zieleni publicznej. Teren ten był wówczas 

własnoWci> Miasta GdaMska i na tym obszarze postulowane 

było utworzenie ucytku ekologicznego „Migowskie Wzgórze”. 

Miasto jednak w 2003 r. odst>piło od powołania przedmioto-

wego ucytku. W 2005 r. własnoWć przedmiotowego terenu 

przeszła w rCce spadkobierców uprzednich właWcicieli tego 

gruntu, wywłaszczonych w 1977 r., którzy zawnioskowali o 

zmianC przeznaczenia terenu z zieleni na grunt budowlany z 

przeznaczeniem pod zabudowC mieszkaniowo – usługow>. 

NieruchomoWć trafi ła na rynek komercyjny i została nabyta 

przez fi rmC dewelopersk>.

  W zwi>zku z powycszym nie jest prawdziwe stwierdzenie 

wnosz>cej uwagC, ce przedmiotowy teren został w ostatnim 

czasie zrewitalizowany z funduszy miejskich.  
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  Prace porz>dkowe na tym terenie, maj>ce na celu likwidacjC 

pozostałoWci po „dzikich” ogrodach działkowych, przeprowa-

dzone były przez właWciciela terenu a nie przez Miasto.  

Teren ten nie jest obecnie zrewitalizowany a jedynie upo-

rz>dkowany, nie jest tec wykorzystywany przez mieszkaM-

ców osiedla w celach rekreacji, głównie z powodu trudnego 

ukształtowania terenu – zrócnicowanie wysokoWci wynosi tu 

od 84 m n.p.m. do 104 m n.p.m.

  Realizacja ustaleM projektu planu wprawdzie spowoduje 

zmniejszenie obszaru zieleni, jednakce najcenniejszy element 

przyrodniczy na obszarze objCtym opracowaniem – wzgórze 

morenowe pokryte lasem – zostanie zachowany jako teren 

leWny (004-ZL).

  Problem dostCpnoWci mieszkaMców Piecek – Migowa do 

zieleni rekreacyjnej ponadlokalnej został przeanalizowany w 

Studium funkcjonalno-przestrzennym Piecek – Migowa pod 

k>tem chłonnoWci dla zabudowy mieszkaniowej. W wyniku 

analizy stwierdzono, ce iloWć zieleni ponadlokalnej jest wy-

starczaj>ca dla 3/4 liczby mieszkaMców dzielnicy. Defi cytowy 

jest obszar pomiCdzy ulicami Piecewsk>, JaWkow> Dolin> i 

WileMsk> oraz na północ od ul. WileMskiej. Konieczna jest wiCc 

lokalizacja nowego terenu zieleni publicznej ponadlokalnej w 

północno-wschodniej czCWci Piecek – Migowa. Korzystne do 

tego celu tereny to nie zainwestowane wzgórza na przedłuce-

niu ulic: Raciborskiego i CzubiMskiego i pomiCdzy ul. Migowsk> 

i JaWkow> Dolin>. Nalecy takce urz>dzić wytypowane tereny 

lasków znajduj>cych siC na obszarze osiedla (np. tzw. Lasek 

BuloMski w s>siedztwie ul. WarneMskiej) oraz lasów połoco-

nych na obrzecach zabudowy mieszkaniowej Piecek – Migo-

wa, w kierunku parków leWnych z bogat> mał> architektur>, 

wyznaczonymi Wcieckami oraz ewentualnie oWwietleniem.

Ad. III Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasadnie-

niem:

W projekcie planu dla terenu 002-M/U32 wysokoWć zabu-

dowy ustalono jako wysokoWć nad poziom morza a nie od 

naturalnej warstwicy terenu. Powodem takiego sposobu 

okreWlenia wysokoWci jest znaczne zrócnicowanie wysokoWci 

tego obszaru: od 84 m n.p.m. we wschodniej czCWci poprzez 

wzniesienie do wysokoWci 104 m n.p.m. do 93 m n.p.m. w 

czCWci zachodniej. Plan ustala dwie maksymalne wysokoWci 

zabudowy: na obszarze wydzielonym liniami wewnCtrznego 

podziału ustalona została wysokoWć 130 m n.p.m. co pozwoli 

na budowC obiektów maksymalnie 11-to kondygnacyjnych, 

zaW na pozostałym obszarze – 145 m n.p.m., co umocliwia 

zabudowC o wysokoWci maksymalnie 17 kondygnacji.

  Przedstawione powycej ustalenia zostały poprzedzone ana-

lizami krajobrazowymi, uwzglCdniaj>cymi zarówno najblicsze 

otoczenie jak i widoki na przedmiotowy teren z ul. Rakoczego 

i ul. Beethovena, jako ce z tych kierunków projektowana zabu-

dowa bCdzie miała istotny wpływ na krajobraz. Rezultatem tych 

analiz jest zrócnicowanie wysokoWci zabudowy na terenie nr 

002 w ten sposób, aby planowane budynki nie dominowały nad 

wiec> koWcioła w widoku od strony ronda na ul. Beethovena i 

jednoczeWnie stanowiły pozytywn> dominantC kompozycyjn> 

w widoku od strony ulic Potokowej i Rakoczego.

  OdnoWnie braku, wg składaj>cego uwagC, skomponowania 

nowej zabudowy z otoczeniem nalecy nadmienić, ce wpraw-

dzie od strony południowo – zachodniej terenu inwestycyjnego 

znajduje siC zabudowa 5-kondygnacyjna, jednak od strony 

północno – wschodniej połocone s> liczne budynki 11-kon-

dygnacyjne.

  Złocony przez składaj>cego uwagC wniosek o obnicenie 

wysokoWci zabudowy do 94 m n.p.m. na terenach miesz-

kalnych objCtych projektem planu nie moce zostać jednak 

uwzglCdniony przede wszystkim dlatego, ce na przedmioto-

wym obszarze wystCpuj> wysokoWci terenu od 84 m n.p.m. 

do 104 m n.p.m., Wrednio powycej 90 m n.p.m.

  Wnosz>cy uwagC podnosi takce kwestiC uci>cliwoWci 

komunikacyjnych, wynikaj>cych z wprowadzenia nowej zabu-

dowy i co za tym idzie, znacznej iloWci samochodów nowych 

mieszkaMców, co spowoduje zwiCkszenie hałasu i pogorszy 

przepustowoWć szlaków komunikacyjnych, a takce wpłynie 

negatywnie na problem zbyt małej liczby miejsc postojowych 

na osiedlu.

  Jednakce w trakcie prac projektowych zostały sporz>dzone 

analizy potoków ruchu na głównych trasach komunikacyjnych 

Piecek – Migowa a takce na skrzycowaniu ulic JaWkowa Dolina 

i Rakoczego. Rezultatem tych analiz jest ustalona w projekcie 

planu maksymalna intensywnoWć zabudowy, która okreWla 

dopuszczaln> iloWć pojazdów samochodowych, wynikaj>c> 

z przepustowoWci w/w skrzycowania. Na ponadnormatywny 

hałas, wystCpuj>cy juc obecnie w rejonie w/w skrzycowania, 

który rzeczywiWcie stanowi uci>cliwoWć dla mieszkaMców 

najblicej połoconych budynków przy ul. WarneMskiej, wpływ 

ma nie tylko wzrastaj>ca liczba samochodów na terenie całego 

osiedla, ale takce ruch tranzytowy od strony ul. Potokowej w 

kierunku centrum Wrzeszcza i GdaMska. Planowana w ramach 

przedmiotowego projektu planu nowa zabudowa spowoduje 

w niewielkim stopniu wzrost uci>cliwoWci hałasowej w rejo-

nie skrzycowania, poniewac ruch samochodów w kierunku 

WródmieWcia GdaMska bCdzie odbywał siC ulicami Piecewsk> 

i Rakoczego, z pominiCciem najbardziej obci>conego skrzy-

cowania JaWkowa Dolina – Rakoczego. Jedynie czCWć ruchu 

w kierunku centrum Wrzeszcza bCdzie odbywać siC poprzez 

w/w skrzycowanie, mocliwy bCdzie równiec wyjazd poprzez ul. 

Piecewsk>, z pominiCciem przedmiotowego skrzycowania.

  Przyrost liczby nowych samochodów spowodowany przez 

planowan> zabudowC nie wpłynie na pogorszenie siC sytuacji 

parkingowych na osiedlu, poniewac w planie miejscowym usta-

lone s> wskaaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania 

inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 

Ustalona dla kacdej inwestycji na podstawie tych wskaaników 

wymagana iloWć miejsc postojowych musi być zrealizowana 

na terenie inwestycyjnym, nie zaW na terenach s>siednich.

Ad. IV Uwaga uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasadnie-

niem:

  Przedmiotem wniosku złoconego do planu przez fi rmC 

4 PIK było wprowadzenie funkcji mieszkaniowo – usługowej 

na działce nr 389/7 z okreWleniem parametrów przyszłej 

zabudowy.

  Funkcja mieszkaniowa jest jednak niewskazana na przed-

miotowym terenie, poniewac poziom hałasu na przewacaj>cej 

czCWci działki nr 389/7 przekracza dopuszczalne wartoWci dla 

zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej (60 dB). 

Jednakce proponowana przez wnosz>cego uwagC pierzejowa 

zabudowa usługowa stanowiłaby barierC izolacyjn> dla wni-

kania hałasu na s>siaduj>cy teren zabudowy mieszkaniowo 

– usługowej (teren 002-M/U32). Z powycszych powodów 

uwaga została uwzglCdniona dla funkcji usługowej terenu.

  UwzglCdnienie złoconej uwagi wymagało zmiany zapisów 

w punktach 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, dotycz>cych zasad kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu, co zostało 

dokonane przed drugim wyłoceniem projektu planu do pub-

licznego wgl>du.

  Po drugim wyłoceniu projektu planu do publicznego wgl>du 

(od 2 lutego 2009 r. do 2 marca 2009 r.), w ustawowym terminie 

wpłynCły trzy pisma z uwagami:

I. Pani Janiny Rakowskiej, ul. WarneMska 16/3, 80-288 

GdaMsk – pismo z dnia 11 marca 2009 r. (data wpływu 13 

marca 2009 r.).

  Uwagi dotycz>:

1) zachowania zieleni dostCpnej na terenie nr 002, w 

miejsce proponowanej w projekcie planu zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej – w projekcie planu teren 

002-M/U32. Istniej>ca na tym obszarze zieleM została, 
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zdaniem wnosz>cej uwagC, niedawno zrewitalizowana 

z funduszy miasta. W obowi>zuj>cym planie nr 1006 na 

tym terenie przewidziana była zieleM dostCpna, dziw-

ne jest wiCc dla wnosz>cej uwagC, ce trac> wacnoWć 
przesłanki do zachowania tej zieleni. Dodatkowymi 

argumentami za zachowaniem na tym terenie zieleni s>, 

zdaniem wnosz>cej uwagC, uwarunkowania okreWlone 

w „Prognozie oddziaływania na Wrodowisko”, jak poten-

cjalne zagrocenie ruchami masowymi ziemi, deniwelacja 

terenu, wzrost antropopresji, zacienianie terenów bezpo-

Wrednio s>siaduj>cych z wysok> zabudow>, powstanie 

tzw. miejskiej wyspy ciepła,

2) obnicenia wysokoWci zabudowy do 80 m n.p.m. na 

terenie zabudowy usługowej na terenie 001 – w projek-

cie planu teren 001-U33. Zdaniem wnosz>cej uwagC, 

wysokoWć zabudowy proponowana w projekcie planu 

obnicy walory krajobrazowe oraz spowoduje zjawisko 

odbijania siC hałasu od zabudowy i kumulowania siC 

hałasu pochodz>cego z ul. Rakoczego, co spowoduje 

pogorszenie siC jakoWci cycia mieszkaMców ul. WarneM-

skiej, połoconej po przeciwnej stronie proponowanej 

zabudowy.

II. Pana Rafała Rakowskiego, ul. WarneMska 16/3, 80-288 

GdaMsk – pismo z dnia 10 marca 2009 r. (data wpływu 13 

marca 2009 r.).

  Uwagi dotycz>:

1) obnicenia wysokoWci zabudowy do 94 m n.p.m. na te-

renie zabudowy mieszkaniowo – usługowej nr 002,

2) obnicenia wysokoWci zabudowy do 80 m n.p.m. na te-

renie zabudowy usługowej nr 001.

  Zdaniem wnosz>cego uwagC zachowanie wysokoWci 

jak w projekcie planu spowoduje brak zharmonizowania 

zabudowy z istniej>cym otoczeniem, bo w s>siedztwie 

znajduj> siC budynki 5- kondygnacyjne, jak równiec koW-
ciół Bocego Ciała, który zostanie całkowicie zasłoniCty 

od strony osiedla Morena, gdzie mieszkaj> parafi anie 

tego koWcioła.  Dodatkowo zasłoniCcie krzyca umiesz-

czonego ducym nakładem kosztów na wiecy koWcioła, 

zdaniem wnosz>cego uwagC, godzi w interes koWcio-

ła.

  Obnicenie wysokoWci zabudowy pozwoliłoby takce na 

unikniCcie skutków realizacji ustaleM planu wskazanych 

w „Prognozie oddziaływania na Wrodowisko”, jak zacie-

nianie terenów bezpoWrednio s>siaduj>cych z wysok> 

zabudow> oraz powstanie tzw. miejskiej wyspy ciepła. 

Ponadto obnicenie zabudowy wpłynie takce na mniej-

sz> liczbC ludnoWci zamieszkuj>cych dany obszar, co 

zmniejszy wzrost hałasu spowodowany powstaniem 

nowej zabudowy oraz spowoduje zmniejszenie wzrostu 

iloWci samochodów. Ułatwi to rozwi>zanie problemu 

szczupłoWci miejsc postojowych, w mniejszym stopniu 

pogorszy przepustowoWć szlaków komunikacyjnych oraz 

zanieczyszczenie powietrza.

3) zakwalifi kowania terenu objCtego planem do strefy Wród-

miejskiej, co zdaniem wnosz>cego uwagC, jest błCdne i 

powinno zostać zmienione,

4) przeprowadzenia nowych pomiarów dotycz>cych natCce-

nia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla miejsc 

przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow> (miejsc 

stałego pobytu ludzi), uzasadniaj>c to wystCpowaniem 

na terenie objCtym projektem planu napowietrznych linii 

wysokiego napiCcia oraz wiecy telekomunikacyjnej,

5) wprowadzenia zakazu lokalizacji anten, masztów i wiec 
telefonii komórkowej i urz>dzeM technicznych zakłóca-

j>cych, zdaniem wnosz>cego uwagC, ład przestrzenny, 

harmoniC zabudowy i maj>cych szkodliwy wpływ na lu-

dzi, na terenach zabudowy usługowej nr 001 i zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej nr 002.

III. Lokatorsko WłasnoWciowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mo-

rena”, 80-287 GdaMsk, ul. Migowska 77A – pismo z dnia 16 

marca 2009 r. (data wpływu 16 marca 2009 r.)

  Uwagi dotycz>:

1) wpisania w plan jednoznacznie okreWlonego wymogu 

dopasowania siC zabudow> do otaczaj>cego s>siedztwa 

w zakresie jej charakteru, skali, wysokoWci obiektów, 

intensywnoWci zabudowy,

2) ochrony i poszanowania sylwety osiedla,

3) narzucenia ograniczonego zakresu makroniwelacji z 

dokładnie podanym obszarem jej dopuszczalnoWci,

4) na całym obszarze oznaczonym symbolem 002-M/U32 

ograniczenie maksymalnej wysokoWci zabudowy do po-

ziomu 130 m n.p.m. i maksymalnej iloWci 11 kondygnacji. 

Obecny zapis, zdaniem wnosz>cego uwagC, dopuszcza 

budowC budynków mog>cych posiadać ponad 17 kon-

dygnacji,

5) wymuszenia koniecznoWci zachowania zaznaczonego 

ci>gu pieszego i zagwarantowanie jego pełnej dostCp-

noWci.

Ad. I. 1) Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasad-

nieniem:

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego Piecki – Migowo rejon ulicy Piecewskiej w mieWcie 

GdaMsku, uchwalonym uchwał> Rady Miasta GdaMska nr 

XXXIII/1032/2001 z dnia 29 marca 2001 r., przedmiotowy 

obszar, połocony pomiCdzy restauracj> McDonald’s i koWcio-

łem parafi alnym p.w. Bocego Ciała, został w czCWci przezna-

czony na funkcje zieleni publicznej. Teren ten był wówczas 

własnoWci> Miasta GdaMska i na tym obszarze postulowane 

było utworzenie ucytku ekologicznego „Migowskie Wzgórze”. 

Miasto jednak w 2003 r. odst>piło od powołania przedmioto-

wego ucytku. W 2005 r. własnoWć przedmiotowego terenu 

przeszła w rCce spadkobierców uprzednich właWcicieli tego 

gruntu, wywłaszczonych w 1977 r., którzy zawnioskowali o 

zmianC przeznaczenia terenu z zieleni na grunt budowlany z 

przeznaczeniem pod zabudowC  mieszkaniowo – usługow>. 

NastCpnie nieruchomoWć trafi ła na rynek komercyjny i została 

nabyta przez fi rmC dewelopersk>, która równiec zawnioskowa-

ła o przeznaczenie tego terenu pod zabudowC mieszkaniowo 

– usługow>. Tak wiCc proponowana zmiana funkcji terenu 

uwarunkowana jest zmienionymi w czasie ostatnich lat sto-

sunkami własnoWciowymi oraz rezygnacj> Miasta z objCcia 

ochron> istniej>cej zieleni, uznanej za niewystarczaj>co 

wartoWciow>.

  Nie jest prawdziwe stwierdzenie wnosz>cej uwagC, ce 

przedmiotowy teren został w ostatnim czasie zrewitalizowa-

ny z funduszy miejskich. Prace porz>dkowe na tym terenie, 

maj>ce na celu likwidacjC pozostałoWci po „dzikich” ogrodach 

działkowych, przeprowadzone były przez właWciciela terenu a 

nie przez Miasto. Teren ten nie jest obecnie zrewitalizowany 

a jedynie uporz>dkowany, nie jest tec wykorzystywany przez 

mieszkaMców osiedla w celach rekreacji, głównie z powodu 

trudnego ukształtowania terenu – zrócnicowanie wysokoWci 

wynosi tu od 84 m n p. m. do 104 m n p.m.

  Projekt planu utrzymuje najatrakcyjniejsze krajobrazowo 

i przyrodniczo fragmenty obszaru planu jako funkcje zieleni 

(zieleni publicznej, lasu czy zieleni do utrzymania i wprowa-

dzenia), gdzie zostanie zachowana zarówno rzeaba terenu 

jak i szata roWlinna.

  Zagrocenie procesami erozyjnymi i osuwiskowymi nie 

stanowi o zakazie zabudowy terenu. Projekt planu informuje 

o tych zagroceniach oraz wprowadza nakaz „poprzedze-

nie działalnoWci inwestycyjnej badaniami geotechnicznymi 

(a w miarC potrzeb geologiczno-incynierskimi) okreWlaj>cymi 

warunki zabezpieczenia przed osuwaniem siC mas ziemnych 

oraz wpływ inwestycji na Wrodowisko gruntowo-wodne”. Bada-

nia te stanowi> podstawC do prawidłowego zaprojektowania i 
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bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych, które ewen-

tualnie powstan> na tym terenie.

  Zmiany rzeaby terenu i szaty roWlinnej na terenie 002 

– M/U32 nie oznaczaj> strat w atrakcyjnoWci krajobrazie. 

Pkt 6.3.8.5. „Prognozy oddziaływania na Wrodowisko..” 

mówi: „NastCpstwem tego bCd> zmiany krajobrazowe. Duce 

znaczenie dla odbioru walorów krajobrazowych bCdzie miał 
sposób zagospodarowania działek, ostateczna wielkoWć, 
kształt i architektura nowych budynków. Dopiero wszystkie 

te elementy pozwol> ocenić poprawC lub spadek walorów 

krajobrazowych.”

  Zakaz zabudowy z powodu zacieniania terenów bezpoWred-

nio s>siaduj>cych z wysok> zabudow> oraz powstawania tzw. 

„miejskich wysp ciepła” jest nieuzasadnione gdyc: „Zmiany 

te s> nieuniknionym skutkiem urbanizacji. Dostrzegalne s> 

w aspekcie całego miasta. Zmniejszenie tych niekorzystnych 

oddziaływaM nastCpuje poprzez odpowiednie wprowadzanie 

zieleni, szczególnie zieleni wysokiej, dla rócnych lokalizacji 

zabudowy modelowania przepływu mas powietrza, mycie 

nawierzchni dróg na mokro.”1 – redukcja tych niekorzystnych 

skutków nastCpuje zarówno na etapie planu miejscowego 

(okreWlenie maksymalnych parametrów urbanistycznych: 

intensywnoWci zabudowy, wysokoWci zabudowy, okreWlenie 

minimalne wymaganej powierzchni biologicznie czynnej) jak i 

na etapie projektu budowlanego (odległoWci miedzy budynkami 

i minimalne nasłonecznienie)2.

Ad. I. 2) Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasad-

nieniem:

  Złocony wniosek o obnicenie wysokoWci zabudowy do 80 

m n.p.m. na terenie usługowym 001-U33 nie moce zostać 
uwzglCdniony przede wszystkim dlatego, ce na przedmioto-

wym obszarze wystCpuj> wysokoWci terenu od 81 m n.p.m. do 

96 m n.p.m. ZaW kwestia obnicenia walorów krajobrazowych 

przez projektowan> zabudowC jest spraw> ocenn> i niewy-

miern>, zalecy przede wszystkim od jakoWci architektury plano-

wanego obiektu i moce wrCcz podnieWć walory krajobrazowe, 

jeWli jego architektura bCdzie odpowiednio atrakcyjna.

  Problem odbijania siC hałasu komunikacyjnego od projek-

towanej zabudowy rzeczywiWcie moce zaistnieć, jednakce 

obnicenie wysokoWci zabudowy dla projektowanych budynków 

usługowych wzdłuc ul. Rakoczego nie spowodowałoby zmniej-

szenia uci>cliwoWci akustycznej dla istniej>cych budynków 

mieszkalnych przy ul. WarneMskiej. Dla tej zabudowy poziom 

hałasu drogowego bCdzie podobny, niezalecnie od wysoko-

Wci nowej zabudowy, co wynika z zasad akustyki. WysokoWć 
planowanej zabudowy na terenie nr 001 bCdzie miała jednak 

znaczenie dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej na te-

renie nr 002. Dlatego załoceniem planu jest lokalizowanie 

intensywnej pierzejowej zabudowy usługowej wzdłuc ulicy 

Rakoczego, która stanie siC ochron> akustyczn> dla wnCtrza 

tego kwartału.

Ad. II.1) i 2) Uwagi nie uwzglCdnione z nastCpuj>cym uza-

sadnieniem:

  Złocone wnioski o obnicenie wysokoWci zabudowy:

— do 80 m n.p.m. na terenie zabudowy usługowej 001-U33 

oraz

— do 94 m n.p.m. na terenie zabudowy mieszkaniowo – usłu-

gowej 002-M/U32 nie mog> zostać uwzglCdnione przede 

wszystkim dlatego, ce:

— na terenie nr 001 wystCpuj> wysokoWci terenu od 81 m 

n.p.m. do 96 m n.p.m.,

— na terenie nr 002 – od 84 m n.p.m. do 104 m n.p.m. Ob-

nicenie wysokoWci zabudowy na tym terenie do rzCdnej 

94 m n.p.m. wył>czyłoby z jakiejkolwiek zabudowy wiCk-

szoWć terenu.

  W projekcie planu wysokoWć zabudowy ustalono jako 

wysokoWć nad poziom morza a nie od naturalnej warstwicy 

terenu. 

  Powodem takiego sposobu okreWlenia wysokoWci jest 

znaczne zrócnicowanie wysokoWci na obszarze planowanej 

zabudowy. Projekt planu dla terenu nr 001 ustala maksymaln> 

wysokoWć zabudowy na 110 m n.p.m., zaW dla terenu nr 002 

ustala dwie maksymalne wysokoWci zabudowy: na obszarze 

wydzielonym liniami wewnCtrznego podziału ustalona zosta-

ła wysokoWć 130 m n.p.m. co pozwoli na budowC obiektów 

maksymalnie 11-to kondygnacyjnych, zaW na pozostałym ob-

szarze – 145 m n.p.m., co umocliwia zabudowC o wysokoWci 

maksymalnie 17 kondygnacji.

  Przedstawione powycej ustalenia zostały poprzedzone ana-

lizami krajobrazowymi, uwzglCdniaj>cymi zarówno najblicsze 

otoczenie jak i widoki na przedmiotowy teren z ul. Rakoczego 

i ul. Beethovena, jako ce z tych kierunków projektowana za-

budowa bCdzie miała najbardziej istotny wpływ na krajobraz. 

Rezultatem tych analiz jest zrócnicowanie wysokoWci zabudo-

wy na terenie nr 002 w ten sposób, aby planowane budynki 

nie dominowały nad wiec> koWcioła w widoku od strony ronda 

na ul. Beethovena i jednoczeWnie stanowiły pozytywn> do-

minantC kompozycyjn> w widoku od strony ulic Potokowej i 

Rakoczego.

  OdnoWnie braku, wg składaj>cego uwagC, skomponowania 

nowej zabudowy z otoczeniem nalecy nadmienić, ce wpraw-

dzie od strony południowo – zachodniej terenu inwestycyjnego 

znajduje siC zabudowa 5-kondygnacyjna, jednak od strony 

północno – wschodniej połocone s> liczne budynki 11-kon-

dygnacyjne. Obszar planowanych inwestycji, oddzielony 

od istniej>cej zabudowy osiedla trasami komunikacyjnymi, 

stanowi odrCbny obszar o odmiennym charakterze i funkcji 

– obecnie wył>cznie usługowej. Nowa zabudowa, rócni>ca 

siC architektur> i wysokoWci> od istniej>cych budynków z 

lat 70-tych moce stać siC ciekaw> dominant> krajobrazow> 

w otoczeniu typowych bloków z płyt prefabrykowanych.

  OdnoWnie przesłoniCcia bryły koWcioła p.w. Bocego Ciała 

i krzyca na jego wiecy nalecy zauwacyć, ce obecnie koWciół 
jest eksponowany głównie od strony ul. Beethovena czyli od 

strony Suchanina, a nie od strony osiedla Morena, choć jest 

koWciołem parafi alnym dla tego osiedla, zaW jego główna ele-

wacja jest skierowana w stronC dojazdu do Moreny od strony 

Suchanina. W widoku od ul. WarneMskiej i Rakoczego widocz-

ny jest tylko krzyc na wiecy koWcioła, jednak nawet w stanie 

istniej>cym nie z kacdego miejsca w osiedlu i nie z kacdego 

mieszkania jest on widoczny. Prawdopodobnie kacda nowa 

zabudowa, za wyj>tkiem parterowej, spowoduje przesłoniCcie 

krzyca na koWciele w widoku z ulicy Rakoczego, jednakce 

bCdzie on widoczny nadal z wycszych kondygnacji czCWci 

budynków osiedla Morena, w zalecnoWci od ich usytuowania, a 

takce z czCWci ulic. W rócnych punktach osiedla, w zalecnoWci 

od usytuowania budynku i kondygnacji, czCWć mieszkaMców 

bCdzie mogła nadal widzieć krzyc, ale nie ma mocliwoWci, a 

takce potrzeby zapewnienia wszystkim parafi anom widoku na 

ich koWciół parafi alny.

  Analizy krajobrazowe wykonane na potrzeby prezento-

wanego projektu planu wykazały, ce głównie nalecy chronić 
widok na bryłC koWcioła od ul. Beethovena, st>d zrócnicowanie 

maksymalnej wysokoWci zabudowy na terenie inwestycyjnym. 

Ustalenia projektu planu, równiec odnoWnie wysokoWci zabu-

dowy, były prezentowane m.in. członkom Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej i zyskały ich akceptacjC.

  Podnoszona przez wnosz>cego uwagC koniecznoWć ogra-

1  Prognoza oddziaływania na Wrodowisko projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Piecki – Migowo, rejon 

ulic Piecewskiej i Rakoczego w GdaMsku, nr planu 1022, Piotr 

KraiMski, Biuro Rozwoju GdaMska.

2  Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.
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niczenia wysokoWci zabudowy z powodu zacieniania terenów 

bezpoWrednio s>siaduj>cych z wysok> zabudow> oraz po-

wstawania tzw. „miejskich wysp ciepła” jest nieuzasadniona, 

gdyc: „Zmiany te s> nieuniknionym skutkiem urbanizacji. 

Dostrzegalne s> w aspekcie całego miasta. Zmniejszenie 

tych niekorzystnych oddziaływaM nastCpuje poprzez odpo-

wiednie wprowadzanie zieleni, szczególnie zieleni wysokiej, 

dla rócnych lokalizacji zabudowy modelowania przepływu mas 

powietrza, mycie nawierzchni dróg na mokro.”3 – redukcja tych 

niekorzystnych skutków nastCpuje zarówno na etapie planu 

miejscowego (okreWlenie maksymalnych parametrów urba-

nistycznych: intensywnoWci zabudowy, wysokoWci zabudowy, 

okreWlenie minimalne wymaganej powierzchni biologicznie 

czynnej) jak i na etapie projektu budowlanego (odległoWci 

miedzy budynkami i minimalne nasłonecznienie)4.

  Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej”5 

zakłada szereg działaM naprawczych celem poprawy stanu 

powietrza poczynaj>c od rozwoju dróg tranzytowych, zintegro-

wanych systemów kierowania ruchem, rozwoju komunikacji 

publicznej, a koMcz>c na zwiCkszeniu czCstotliwoWci mycia na 

mokro nawierzchni dróg i kontroli ruchu pojazdów ciCckich. 

Ww. Program. nie przewiduje ograniczenia w rozwoju miasta 

(wiCc i wysokoWci zabudowy) celem ograniczenia ruchu sa-

mochodów, było by to sprzeczne z zasad> równoWci i równego 

prawa do wykorzystania terenu.

  Wnosz>cy uwagC uzasadnia potrzebC obnicenia wyso-

koWci projektowanej zabudowy takce zmniejszeniem liczby 

ludnoWci maj>cej zamieszkiwać na terenie inwestycyjnym. 

Jednakce iloWć nowych mieszkaM w projektowanej zabudowie 

nie jest uzalecniona od wysokoWci a od intensywnoWci zabu-

dowy. Ustalona w projekcie planu maksymalna intensywnoWć 
1,5 daje mocliwoWć zrealizowania okreWlonej liczby po-

wierzchni mieszkalnej i usługowej, niezalecnie od wysokoWci 

budynków. Dodatkowo na liczbC mog>cych powstać mieszkaM 

ma wpływ wskaanik rekreacyjnej zieleni przydomowej. Wpro-

wadzenie do ustaleM projektu planu zapisu nakazuj>cego 

urz>dzenie na terenach inwestycyjnych rekreacyjnej zieleni 

przydomowej o ł>cznej powierzchni nie mniejszej nic 0,3 m2/

1 m2 powierzchni ucytkowej mieszkania ma na celu zapew-

nienie odpowiedniego standardu mieszkaniowego. Tak wiCc 

przyszły inwestor jest zobowi>zany do realizacji na terenie 

zabudowy mieszkaniowej okreWlonej powierzchni zieleni, 

co wymusza dostosowanie programu mieszkaniowego do 

mocliwoWci terenowych. Podobnie musi zostać zapewniona 

odpowiednia liczba miejsc postojowych dla przyszłych ucyt-

kowników terenu, okreWlona w planie, co równiec wpływa na 

projektowan> iloWć mieszkaM.

  Wnosz>cy uwagC jako kolejny argument za obniceniem 

wysokoWci projektowanej zabudowy przytacza równiec kwestiC 

uci>cliwoWci komunikacyjnych, wynikaj>cych z wprowadzenia 

nowej zabudowy i co za tym idzie, znacznej iloWci samochodów 

nowych mieszkaMców, co spowoduje zwiCkszenie hałasu i 

pogorszy przepustowoWć szlaków komunikacyjnych, a takce 

wpłynie negatywnie na problem zbyt małej liczby miejsc po-

stojowych na osiedlu.

  Problem wprowadzenia nowych pojazdów samochodowych 

do istniej>cego układu drogowego był rozpatrywany przez 

projektantów w trakcie sporz>dzania projektu planu. W tym  

celu zostały sporz>dzone analizy potoków ruchu na głów-

nych trasach komunikacyjnych Piecek – Migowa a takce na 

skrzycowaniu ulic JaWkowa Dolina i Rakoczego. Rezultatem 

tych analiz jest ustalona w projekcie planu maksymalna in-

tensywnoWć zabudowy, która poWrednio okreWla liczbC pojaz-

dów samochodowych, odpowiedni> do przepustowoWci w/w 

skrzycowania. Nalecy dodać, ce wniosek inwestora w zakresie 

intensywnoWci zabudowy nie został w pełni uwzglCdniony, 

został tymi ustaleniami znacznie ograniczony.

  Wg powycszych analiz, w roku 2012 przyrost dodatkowego 

potoku kołowego, wynikaj>cego z lokalizacji nowej zabudowy 

na przedmiotowym terenie, wyniesie w kacdym kierunku 98 

p.um./godz. szczytu, daj>c maksymalny potok absorbowany 

przez osiedle w wartoWci 196 p.um./godz. szczytu. Dodatkowy 

ruch kołowy na ul. Rakoczego, generowany przez lokalizacjC 

nowej zabudowy, bCdzie stanowił od 15% do 20% ruchu 

ogólnomiejskiego na tej ulicy w roku 2012.

  Na ponadnormatywny hałas, wystCpuj>cy juc obecnie w 

rejonie w/w skrzycowania, który rzeczywiWcie stanowi uci>c-
liwoWć dla mieszkaMców najblicej połoconych budynków przy 

ul. WarneMskiej, wpływ ma nie tylko wzrastaj>ca liczba samo-

chodów na terenie całego osiedla, ale takce ruch tranzytowy 

od strony ul. Potokowej w kierunku centrum Wrzeszcza i 

GdaMska. Program nowej zabudowy mieszkaniowej i usług 

oraz liczba nowych pojazdów przez ni> generowana nie jest 

duca w porównaniu z istniej>cymi potokami ruchu.

  Planowana w ramach przedmiotowego projektu planu nowa 

zabudowa spowoduje w niewielkim stopniu wzrost uci>cliwoWci 

hałasowej w rejonie skrzycowania, poniewac ruch samocho-

dów ucytkowników i mieszkaMców tego terenu w kierunku 

WródmieWcia GdaMska bCdzie odbywał siC ulicami Piecewsk> 

i Rakoczego, z pominiCciem najbardziej obci>conego skrzy-

cowania JaWkowa Dolina – Rakoczego. Jedynie czCWć ruchu 

w kierunku centrum Wrzeszcza bCdzie odbywać siC poprzez 

w/w skrzycowanie, mocliwy bCdzie równiec wyjazd poprzez 

ul. Piecewsk>, z pominiCciem przedmiotowego skrzycowa-

nia.

  Przyrost liczby nowych samochodów spowodowany przez 

planowan> zabudowC nie wpłynie na pogorszenie siC sytuacji 

parkingowej na osiedlu, poniewac w planie miejscowym usta-

lone s> wskaaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania 

inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 

Ustalona dla kacdej inwestycji na podstawie tych wskaaników 

wymagana liczba miejsc postojowych musi być zrealizowana 

na terenie inwestycyjnym, nie zaW na terenach s>siednich.

Ad. II.3) Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasad-

nieniem:

  Defi nicja zabudowy Wródmiejskiej wg Prawa Budowlanego 

(Rozporz>dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) mówi, ce 

przez zabudowC Wródmiejsk> nalecy rozumieć zgrupowanie 

intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego Wród-

mieWcia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

centrum miasta lub dzielnicy miasta.

  Teren objCty projektem planu znajduje siC w s>siedztwie 

terenów o charakterze usługowym, w niedalekiej odległoWci 

znajduj> siC usługi ponadlokalne jak s>d i centrum handlowe 

Carrefour, które tworz> wycszej rangi oWrodek usługowy. 

W s>siedztwie połocony jest równiec Park Naukowo-Techno-

logiczny przy ul. Trzy Lipy. Na terenie objCtym projektem planu 

znajduj> siC obecnie wył>cznie usługi, jak koWciół parafi alny 

i restauracja McDonalds, a po przeciwnej stronie ul. JaWkowa 

Dolina znajduje siC Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

3  Prognoza oddziaływania na Wrodowisko projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Piecki – Migowo, rejon 

ulic Piecewskiej i Rakoczego w GdaMsku, nr planu 1022, Piotr 

KraiMski, Biuro Rozwoju GdaMska.

4  Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.

5 Rozp. Nr 33/2007 Wojewody pomorskiego z dnia 19 grudnia 

2007 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla aglomeracji 

trójmiejskiej”
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„Przychodnia Morena”, a dalej w kierunku zachodnim na tzw. 

Wyspie Piecewskiej planowana jest realizacja usług i inten-

sywnej zabudowy mieszkaniowej.

  Cały powycej opisany obszar od Carrefoura do Wyspy 

Piecewskiej, połocony w centralnej czCWci jednostki urbani-

stycznej Piecki – Migowo w naturalny sposób staje siC cen-

trum dzielnicy. Obserwuj>c, w jakim kierunku zmierza rozwój 

tego obszaru, jak Wwietnie jest on skomunikowany z centrum 

GdaMska i połocony w całej strukturze Piecek – Migowa, to 

wydaje siC zasadne, aby uznać go za strefC zabudowy Wród-

miejskiej.

Ad. II.4) Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasad-

nieniem:

  W projekcie planu pokazano strefy ograniczeM od linii w.n. 

(wysokiego napiCcia), w których obowi>zuj> przepisy odrCbne, 

s> to m.in. ograniczenia w przebywaniu ludzi. Zapisy planu 

pełni> rolC informacyjn>, nie wprowadzaj>c cadnych dodat-

kowych obostrzeM. Dochowanie przepisów prawa odnoWnie 

odległoWci przyszłej zabudowy od linii w.n. lecy po stronie 

inwestora oraz właWciciela linii. W przypadku podejrzeM o nie-

zgodnoWć z przepisami istniej>cej linii w.n. nalecy siC zwrócić 
do właWciciela uzbrojenia tj. spółki Energa – Operator oddział 
w GdaMsku oraz do PaMstwowego Inspektora Sanitarnego.

Ad. II.5) Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasad-

nieniem:

  Funkcjonowanie nowoczesnego miasta nie moce siC obyć 
bez urz>dzeM technicznych, które czasami mog> być dysku-

syjne w kwestii ładu przestrzennego, ale s> niezbCdne. Trudno 

sobie wyobrazić wysok> zabudowC wielorodzinn> bez dostCpu 

do internetu, telefonu, poza zasiCgiem telefonii komórkowych, 

bez telewizji czy choćby z niewystarczaj>c> moc> energii elek-

trycznej ze wzglCdu na niemocliwoWć budowy linii wysokiego 

napiCcia. Negatywny wpływ urz>dzeM technicznych takich jak 

słupy wysokiego napiCcia, maszty antenowe, stacje bazowe 

mocna i nalecy minimalizować poprzez odpowiedni projekt, 

dostosowanie do istniej>cej zabudowy, maskowanie, jednak 

nie mocna ich zakazywać, gdyc grozi to powstaniem obszarów 

miasta zacofanych technicznie. Kacdy obiekt w tym równiec 
infrastruktura techniczna podlega odpowiednim przepisom 

prawa, które wykluczaj> mocliwoWć negatywnego wpływu na 

zdrowie i cycie w miejscach dostCpnych dla ludzi.

Ad. III.1) Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasad-

nieniem:

  Wymóg dopasowania nowej zabudowy do otaczaj>cego 

s>siedztwa realizowany jest w miejscowych planach zago-

spodarowania przestrzennego poprzez zapisy o projektowanej 

zabudowie w typie zabudowy istniej>cej w bezpoWrednim 

s>siedztwie. Jednakce zapis ten stosuje siC przewacnie dla 

zabudowy o wartoWciach kulturowych.

  W sytuacji nowych osiedli mieszkaniowych nie zawsze ist-

nieje potrzeba dopasowania nowej zabudowy do otaczaj>cej 

zabudowy istniej>cej. W sytuacji przedmiotowego projektu 

planu analizowane było powi>zanie z otoczeniem i oddziaływa-

nie planowanej zabudowy na krajobraz. Obszar planowanych 

inwestycji na terenach nr 001 i 002, oddzielony od istniej>cej 

zabudowy osiedla Morena trasami komunikacyjnymi, stanowi 

odrCbny obszar o odmiennym charakterze i funkcji – obecnie 

wył>cznie usługowej. Nowa zabudowa, rócni>ca siC archi-

tektur> i wysokoWci> od istniej>cych budynków z lat 70-tych 

moce stać siC ciekaw> dominant> krajobrazow> w otoczeniu 

typowych bloków z płyt i stać siC pozytywnym akcentem 

kompozycyjnym.

  ZaW brak na terenie osiedla, przynajmniej do tej pory, 

budynków 17-kondygnacyjnych nie wyklucza powstania w 

przyszłoWci takiej zabudowy, bo plan jest sporz>dzany m.in. 

po to, aby wprowadzić nowe rozwi>zania a nie powielać ist-

niej>ce.

Ad. III.2) Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasad-

nieniem:

  Problem ochrony sylwety osiedla jest spraw> ocenn>. 

W trakcie sporz>dzania projektu planu projektanci przeprowa-

dzili analizy krajobrazowe, uwzglCdniaj>c zarówno najblicsze 

otoczenie jak i widoki na przedmiotowy teren z ul. Rakoczego 

i ul. Beethovena, jako ce z tych kierunków projektowana zabu-

dowa bCdzie miała najbardziej istotny wpływ na krajobraz.

  Analizy wykazały, ce najwiCksz> wartoWci> krajobrazow> 

jest widok na bryłC koWcioła p.w. Bocego Ciała od strony osied-

la Suchanino i tak została zaprojektowana zabudowa, aby ta 

kluczowa wartoWć została zachowana. JednoczeWnie w widoku 

od strony ulic Potokowej i Rakoczego nowa wysoka zabudowa 

moce stać siC pozytywn> dominant> kompozycyjn>.

Ad. III.3) Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasad-

nieniem:

  Makroniwelacja oznacza zmianC naturalnej rzeaby i 

nachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) 

o wysokoWć wzglCdn> wiCksz> nic 1 m. Tego typu zmiany były 

zrealizowane w przeszłoWci na znacznych obszarach w trakcie 

budowy osiedla Morena, równiec w bezpoWrednim s>siedztwie 

obszaru objCtego projektem planu, m. in. na terenach połoco-

nych po przeciwnych stronach ulic Piecewskiej i Rakoczego. 

Nie ma wiCc powodu, aby ograniczać takie przekształcenia 

na obszarze terenów nr 001 i 002, przeznaczonych pod za-

budowC. Obecne ukształtowanie terenu na tym obszarze nie 

jest naturalne. W znacznym stopniu jest wynikiem przekształ-
ceM terenu w trakcie budowy osiedla i istniej>cego układu 

drogowego. Natomiast na terenach lasku (teren 004-ZL) i 

zieleni urz>dzonej (tereny 005-ZP62, 009-ZP62 i 010-ZP62) 

w s>siedztwie projektowanej ulicy tzw. Nowej Politechnicznej 

makroniwelacja nie bCdzie miała miejsca, bo zieleM ta jest 

chroniona.

Ad. III.4) Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasad-

nieniem:

  Projekt planu na terenie 002-M/U32 ustala dwie mak-

symalne wysokoWci zabudowy: na obszarze wydzielonym 

liniami wewnCtrznego podziału ustalona została wysokoWć 
130 m n.p.m. co pozwoli na budowC obiektów maksymalnie 

11-to kondygnacyjnych, zaW na pozostałym obszarze – 

145 m n.p.m., co umocliwia zabudowC o wysokoWci maksy-

malnie 17 kondygnacji. Przedstawione powycej ustalenia 

s> wynikiem przeprowadzonych analiz krajobrazowych i 

wskazuj> na dopuszczalne maksymalne wysokoWci przyszłej 

zabudowy. Pomimo braku obecnie na terenie osiedla Morena 

budynków 17-kondygnacyjnych, istniej> zamierzenia inwe-

stycyjne budowy domów o takiej właWnie wysokoWci na tzw. 

Wyspie Piecewskiej, w bliskim s>siedztwie obszaru objCtego 

niniejszym projektem planu.

  Na terenie nr 002, ustalenia planu, a w szczególnie wyma-

gana iloWć miejsc parkingowych oraz wymagana powierzchnia 

zieleni rekreacyjnej prawdopodobnie w praktyce nie pozwoli na 

realizacjC zabudowy 17-kondygnacyjnej i powstanie zabudowa 

nicsza; wyniknie to po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej 

inwestycji.

Ad. III.5) Uwaga nie uwzglCdniona z nastCpuj>cym uzasad-

nieniem:

  Zapis w karcie terenu 002-M/U32 dotycz>cy ogólnodo-

stCpnego ci>gu pieszego ma właWnie na celu zapewnienie 

zachowania istniej>cego przejWcia pomiCdzy ul. Rakoczego 

a koWciołem, połoconym przy ul. Piecewskiej. Ustaleniem 

projektu planu jest istnienie ogólnodostCpnego ci>gu piesze-

go, tylko jego lokalizacja jest okreWlona jako zalecana, a nie 

ustalona. Oznacza to, ce ci>g pieszy nie musi być wydzielony 

jako osobny byt, moce być nim takce chodnik wzdłuc jezdni 

projektowanej drogi wewnCtrznej, która bCdzie obsługiwać 
komunikacyjnie teren 002-M/U32, jednakce zgodnie z usta-
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leniami projektu planu przejWcie piesze od ul. Rakoczego do 

terenu koWcioła musi zostać zachowane. Tak wiCc postulowana 

przez wnosz>cego uwagC koniecznoWć zachowania ci>gu 

pieszego i jego pełna ogólnodostCpnoWć została juc zapisana 

w ustaleniach projektu planu.

Zał>cznik nr 3

do Uchwały Nr XXXV/982/09

Rady Miasta GdaMska 

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Piecki – Migowo rejon ulic Piecew-

skiej i Rakoczego w mieWcie GdaMsku.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania.

Budowa dróg i urz>dzeM komunikacyjnych:

Karty terenu nr 017-KD82, 018-KD82, 019-KD83 – teren ulicy 

zbiorczej – projektowana ulica tzw. Nowa Politechniczna (w 

obrCbie terenu nr 019-KD83 ulica biegnie pod estakad> ul. 

Rakoczego), o przekroju: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu ze 

Wcieck> rowerow> zbiorcz>, chodnikami i uzbrojeniem; długoWć 
ł>czna w obrCbie planu – 540m,

— realizacja fi nansowana z budcetu gminy,

— istniej> mocliwoWci współfi nansowania na podstawie 

umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 

uzbrojenia wodoci>gowo, kanalizacyjnego i odwodnienia 

– ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW,

— uwarunkowaniem zewnCtrznym jest budowa odcinka 

ulicy tzw. Nowej Politechnicznej o długoWci ok. 100 m 

w kierunku zachodnim oraz budowa ł>cznika pomiCdzy 

ulic>  tzw. Now> Politechniczn> a ul. Piekarnicz> o dłu-

goWci ok.100 m.

  W skład uzbrojenia dróg wchodz>:

— wodoci>gi,

— przewody kanalizacji sanitarnej,

— przewody kanalizacji deszczowej,

— linie elektroenergetyczne,

— ciepłoci>gi,

— gazoci>gi,

wraz z urz>dzeniami sieciowymi.

Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s> ze Wrodków 

budcetowych gminy.

Wodoci>gi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane s> 

ze Wrodków właWciciela sieci.

Linie elektroenergetyczne, ciepłoci>gi i gazoci>gi realizo-

wane s> przez przedsiCbiorstwa energetyczne posiadaj>ce 

koncesje.

1663

 UCHWAŁA Nr XXIII/154/09

Rady Gminy w Karsinie

 z dnia 26 marca 2009 r.

 w sprawie regulaminu utrzymania czystoWci i porz>dku na terenie Gminy Karsin.

  Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 Nr 142, poz. 1591, z pócn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 13 wrzeWnia 1996 r. o utrzymaniu porz>dku i 

czystoWci w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z 

pócn. zm.), w zwi>zku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 z póz. zm.), po 

zasiCgniCciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

KoWcierzynie, Rada Gminy Karsin uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Zatwierdza siC szczegółowe zasady utrzymania czystoWci 

i porz>dku na terenie Gminy Karsin ujCte w Regulaminie 

utrzymania czystoWci i porz>dku na terenie Gminy Karsin, 

stanowi>cym zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Karsin.

§ 4

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od daty opub-

likowania w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-

go.

 Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Jan Narloch

Zał>cznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXIII/154/09

Rady Gminy w Karsinie

z dnia 26 marca 2009 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOVCI I PORZ=DKU 

NA TERENIE GMINY KARSIN

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

  Regulamin okreWla szczegółowe zasady utrzymania czysto-

Wci i porz>dku na terenie gminy Karsin, a w szczególnoWci:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystoWci i porz>dku 

na terenie nieruchomoWci;

2) rodzaje i minimaln> pojemnoWć urz>dzeM przeznaczo-

nych do zbierania odpadów komunalnych;

3) czCstotliwoWć i sposób pozbywania siC odpadów komu-

nalnych i nieczystoWci ciekłych z terenu nieruchomoWci 

oraz terenów przeznaczonych do ucytku publicznego;

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj>-

cych biodegradacji dopuszczonych do składowania na 

składowiskach odpadów;

5) inne wymagania wynikaj>ce z gminnego planu gospo-

darki odpadami;

6) obowi>zki osób utrzymuj>cych zwierzCta domowe;

7) wymagania odnoWnie utrzymywania zwierz>t gospodar-

skich na terenach wył>czonych z produkcji rolniczej;

8) wyznaczenie obszarów podlegaj>cych obowi>zkowej 

deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Poz. 1662, 1663


