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 UCHWAŁA Nr X/91/2011
Rady Miasta Sopotu

 z dnia 29 czerwca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sępiej 
 w mieście Sopocie, w zakresie części karty terenu 02 - dla działek o numerach 9/1, 32/3 i 32/4.

  Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany z 2004 r.: Dz. U. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zmiany z 2005 r.: Dz. U. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zmiany z 2006 r.: Dz. 
U. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zmiany z 2008 r.: 
Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413, zmiany z 2010 r.: Dz. U. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, zmiany z 2011 r.: Dz. 
U. Nr 32, poz. 159) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany 
z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zmiany  
z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zmiany  
z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zmiany  
z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zmiany 
z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zmiany 
z 2007 r: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, zmiany z 2008 r.: Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, zmiany z 2009 r.: Dz. U. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, 
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), Rada 
Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

§ 1

  Stwierdza się zgodność z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sopotu” i uchwala zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sępiej w 
mieście Sopocie uchwalonego uchwałą nr XXVIII/476/2005 
Rady Miasta Sopotu z dnia 20 maja 2005 r., oznaczonego 
symbolem R-1/05, zwanego dalej planem, obejmującego 
obszar o powierzchni 5,00 ha w granicach określonych 
na rysunku planu stanowiącym załącznik do w/w uchwały 
Rady Miasta Sopotu, w zakresie części karty terenu 02 - dla 
działek o numerach 9/1, 32/3 i 32/4.

§ 2

  W treści planu § 3 ust. 3, w Karcie terenu 02 wprowadza 
się następujące zmiany:
1. Pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. PRZEZNACZENIE TERENU: U - teren zabudowy usługo-

wej; zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: hotele, 
pensjonaty, gastronomia, kultura, ochrona zdrowia, 
funkcje szkoleniowo-konferencyjne. Na działkach 5/1, 6, 
41 - dopuszcza się zachowanie funkcji mieszkaniowej.

 Na działce nr 9/1 przy ul. Sępiej 18 - dopuszcza się 
przeznaczenie:
— budynku głównego na funkcję mieszkaniową oraz,
— budynku garażowego w części objętej rozbudową 

dodatkowo na funkcję mieszkaniową jedynie w przy-
padku przeznaczenia budynku głównego na funkcje 
usługowe.

 Obowiązuje zakaz budowy nowych obiektów mieszkal-
nych.

2. W pkt 5 ppkt 5.2 otrzymuje brzmienie:
5.2 wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji 

naziemnych+poddasze, nie wyżej niż 12,5m, dla 
budynków objętych ochroną konserwatorską: jak 
w pkt 8.2; dla budynku przy ul. Haffnera 92-94: 
dopuszcza się nadbudowę piętra części niższej, 
zachodniej, prostopadłej do ul. Haffnera (działka 
nr 42); w granicach dopuszczalnej lokalizacji ze-
społu pawilonów hotelowych typu „bungalow”: 
do 1 kondygnacji naziemnej; dla działki 9/1 przy 
ul. Sępiej 18:
— wysokość budynku głównego nie wyżej niż w 

stanie istniejącym oraz,
— wysokość budynku garażu do kalenicy - do 7,0 

m (do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze).

3. W pkt 5 ppkt 5.3 otrzymuje brzmienie:
5.3 maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod 

zabudowę: 20% powierzchni działki; ustalenie nie 
dotyczy działek o numerach 9/1, 32/3, 32/4, 42, dla 
których ustala się wielkość terenu przeznaczonego 
pod zabudowę:
— dla działki 9/1 przy ul. Sępiej 18 jedynie rozbudo-

wa istniejących budynków: budynku głównego 
tylko od strony wschodniej o nie więcej niż 20% 
powierzchni zabudowy oraz budynku garażowe-
go o nie więcej niż 50% powierzchni zabudowy 
(niezależnie od linii zabudowy ustalonej na 
rysunku planu),

— dla działek nr 32/3 i 32/4: 20% łącznej powierzchni 
obu działek z możliwością budowy jednego bu-
dynku,

— dla działki nr 42: 25% powierzchni działki.
4. W pkt 5 ppkt 5.6 otrzymuje brzmienie:

5.6 geometria dachu – dachy spadziste o kącie nachy-
lenia połaci dachowych do 45º lub mansardowe 
kryte dachówką, ustalenie nie dotyczy obiektów w 
granicach dopuszczalnej lokalizacji zespołu pawilo-
nów hotelowych typu „bungalow” oraz nadbudowy 
budynku przy ul. Haffnera 92-94 (pkt 5.2), gdzie do-
puszcza się indywidualną formę dachu; dla działki 
9/1 przy ul. Sępiej 18:
— budynku głównego - jak w stanie istniejącym z 

dopuszczeniem zmian wynikających z możliwo-
ści rozbudowy określonych w pkt 5.3 oraz,

— budynku garażu - dopuszcza się nadbudowę da-
chem spadzistym o kącie nachylenia 30º - 35º.

5. W pkt 7 dodaje się podpunkty 7.6 i 7.7 w następującym 
brzmieniu:
7.6 zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 

działalności gospodarczej winien być zminimali-
zowany do granic terenu, do którego właściciel 
posiada tytuł prawny,

7.7 zaleca się ograniczenie zabiegów niwelacyjnych do 
niezbędnego minimum.

6. W pkt 8 ppkt 8.2 otrzymuje brzmienie:
8.2 teren 02 położony jest w zasięgu strefy ochrony 

otoczenia (w streie ograniczenia gabarytu) zespołu 
urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego 
do rejestru zabytków województwa decyzją z dnia 
12.02.1979 r. pod nr 771 (aktualny nr rejestru zabyt-
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ków województwa pomorskiego - 936), przedmiot 
ochrony stanowią:
— skala i charakter zabudowy historycznej tego 

rejonu miasta,
— historyczny układ przestrzenny miasta, czyli w 

sytuacji terenu 02 historyczne rozplanowanie 
zabudowy, jej zasadnicze proporcje i charakter 
architektury, podziały działek, rozplanowanie 
wnętrz ulicznych, linie zabudowy, historyczne 
ogrodzenia,

— historyczna zabudowa:
  — willa „Krystyna” przy ul. Haffnera 86 (dawna 

restauracja „Stolzenfels”) z roku 1870, obiekt 
wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 
10.08.2000 r. pod nr A-1197 (aktualny nr re-
jestru zabytków województwa pomorskiego 
- 1712) – ochrona wg przepisów odrębnych,

 — wille z pocz. XX w.:
    ul. Haffnera 100 z pocz. XX w.,
    ul. Sępia 2 hotel „Maryla” z 1901r.,
    ul. Sępia 20 willa kilkumieszkaniowa z 1920 r.,

   ul. Sępia 22 willa kilkumieszkaniowa z 1920 r.,
  ochrona bryły, linii zabudowy, kąta nachylenia 

i pokrycia połaci dachowych, wysokości;
— historyczne założenie willowo-ogrodowe:
  ul. Sępia 18 - ochrona willi w zakresie frontowej 

fasady, kąta nachylenia dachu i wysokości, 
ochrona cennych elementów układu ogrodo-
wego oraz dwóch bram ogrodzenia od strony 
ul. Sępiej; dopuszcza się możliwość rozbudowy 
istniejących budynków, jak w pkt 5 karty tere-
nu.

7. W pkt 10 ppkt 10.2 otrzymuje brzmienie:
10.2 teren 02 położony jest w streie „B1” ochrony 

uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot oraz znajduje 
się w obszarze 500 metrów od granicy strefy „A1” 
ochrony uzdrowiskowej – sposób zagospodaro-
wania określają ustalenia zawarte w niniejszej 
karcie terenu.

8. Do pkt 10 dodaje się ppkt 10.5 w brzmieniu:
10.5 teren 02 położony jest w obszarze bezpośredniego 

zagrożenia powodzią; wymagane jest:
— uzyskanie decyzji dyrektora właściwego urzędu 

morskiego zwalniającej z zakazów określonych 
w art. 82 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
Wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z 
późniejszymi zmianami),

— uzyskanie decyzji dyrektora regionalnego zarzą-
du gospodarki wodnej zwalniającej z zakazów 
określonych w art. 40 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, 
poz. 2019 z późniejszymi zmianami),

— uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego zgod-
nie z art. 122 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 82 
ust. 3 pkt 1 i art. 82 ust. 4 wymienionej wyżej 
ustawy.

9. Pkt 14 otrzymuje brzmienie:
14. STAWKA PROCENTOWA: 30%.

10. W pkt 15 ppkt 15.3 otrzymuje brzmienie:
15.3 zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć 

negatywnie na walory krajobrazu kulturowe-
go.

§ 3

1. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
zmianie planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich inansowania stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały.

§ 4

  Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Sopotu do przed-
stawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały 
wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności 
z prawem.

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z 
dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu

Wojciech Fułek

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/91/2011
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu zmiany planu
Projekt zmiany planu był wyłożony do publicznego wglą-
du w dniach od 11 kwietnia 2011 r. do 09 maja 2011 r.  
W ustalonym terminie do dnia 25 maja 2011 r. nie wnie-
siono uwag.

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/91/2011
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmia-

nie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
inansowania
I. BUDOWA DRÓG:
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewidują inwe-

stycji z zakresu komunikacji, które należą do zadań 
własnych gminy.

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewidują inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy.


