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prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, innych 
form  przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, 
dla których organem prowadzącym jest organ inny niż 
Gmina  Miejska Chojnice (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 147, poz. 
2844), w § 1 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Dotacje 
mogą być  przeznaczone wyłącznie na cele określone w 
art. 80 ust. 3d i art. 90 ust 3d ustawy o systemie oświaty 
z tym, że pod  pojęciem wydatków bieżących rozumie się 
kategorie wydatków określone w art. 236 ust. 2 i 3 pkt 
1-6 ustawy o  finansach publicznych.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Chojnice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski
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 UCHWAŁA Nr X.61.2011

Rady Miejskiej w Człuchowie

 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sena-

tu  Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 § 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 ze  zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w spra-
wie  zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 
162,  poz. 978) na wniosek Burmistrza Miasta Człuchowa 
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo-
spolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 
2011 roku tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 8 
z siedzibą w  Szpitalu Powiatowym w Człuchowie ul. 
Szczecińska nr 31.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta.

§ 3

Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie 
Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Pomorskiego oraz na tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady
Maria Danuta Kordykiewicz
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 UCHWAŁA Nr XVI/237/11

Rady Miasta Gdańska

 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień - Leszczynowe Wzgórze         

w  mieście Gdańsku.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  
2003r. 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 
Nr220 poz. 1413, z 2010 Nr 24 poz 124, Nr 75 poz 474, 
Nr 106 poz 675, Nr 119poz. 804, Nr 130 poz 871,Nr  149 
poz. 996, Nr155 poz. 1043, z 2011r Nr 32 poz. 159), art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. 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 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.  1111, Nr 223 poz. 1458, 

z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 
poz 142, Nr 28 poz 146, Nr 106  poz 675, Nr 40 poz 230, z 
2011r. Nr 117 poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  miasta Gdańska” uchwala się miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasień 
- Leszczynowe Wzgórze w  mieście Gdańsku (o numerze 
ewidencyjnym 2336) zwany dalej „planem”, obejmujący 
obszar o powierzchni ok. 7,45  ha położony pomiędzy 
osiedlami: Kryształowym - na północy i Leszczynowym 
- na południu. Wschodnią granicę  planu stanowi frag-
ment ulicy Leszczynowej, a zachodnią - teren niezain-
westowany przeznaczony w planie  obowiązującym pod 
ulicę lokalną.
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§ 2

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

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

2) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą - mieszkanie:
a) właściciela podmiotu gospodarczego,
b) stróża lub
c) technologa, o ile działalność wymaga całodobowe-

go nadzoru technologicznego,
 na działce wspólnej z obiektem, w którym jest 

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

3) wysokość zabudowy - wysokość mierzona od 
najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian 
lub podpór  najniższej kondygnacji nadziemnej na 
powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie 
mapowym rysunku planu) do  najwyższej kalenicy 
dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury 
budynku albo attyki. Do wysokości zabudowy  
nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów 
technicznych, rekreacyjno-sportowych, reklamowych 
(o ile nie mają  formy attyki), takich jak: anteny, maszty 
odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki 
nad dachami (np.  maszynownie dźwigów, centrale 
wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które 
postrzegane z poziomu podłogi  parteru (z odległości 
od zabudowy nie mniejszych niż dwie i nie większych 
niż trzy jej wysokości) nie podwyższają  optycznie 
zabudowy swoją masą. Dopuszcza się mierzenie 
wysokości oddzielnie dla poszczególnych części  
budynków;

4) Ogólnomiejski  System Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB) - ciągła struktura przestrzenna 
wiążąca  ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne 
tereny zieleni, fragmenty terenów otwartych (w 
tym wód  powierzchniowych) i wybrane tereny 
zainwestowania miejskiego o ograniczonej 
zabudowie, a także zapewniająca ich  powiązanie 
z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB 
składa się z podstawowych elementów strukturalnych 
i  ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w 
jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i 
przestrzeni  oraz różnorodności biologicznej;

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

6) zieleń do utrzymania i wprowadzenia - obszar zieleni 
wyznaczony w planie wewnątrz terenu o innym  
przeznaczeniu z określonych przestrzennie powodów 
środowiskowych, takich jak: ochrona istniejących 
skupisk  zieleni, wskazania do pokrycia terenu zielenią 
(np. skarpy, zagrożenie osuwiskami, podmokłości), 

lokalne powiązania  ekologiczne, zieleń izolacyjna. 
Minimum 80% obszaru tej zieleni musi stanowić 
powierzchnia biologicznie czynna. W  karcie terenu 
można ustalić odrębnie dla tych obszarów większy 
jej udział. Jako zieleń towarzysząca innym funkcjom,  
utrzymywana i pielęgnowana przez właściciela terenu 
(użytkownika) może ona być urządzona i służyć celom  
rekreacyjnym w stopniu i w sposób nie kolidujący z 
celami jej ustalenia. Na tych zasadach w granicach 
zieleni do  utrzymania i wprowadzenia dopuszcza 
się:
a) ścieżki piesze i rowerowe, małą architekturę i placy-

ki zabaw dla dzieci, drogi eksploatacyjne dla urzą-
dzeń  infrastruktury technicznej, chyba że w karcie 
terenu ustalono inaczej,

b) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne o 
powierzchniach nie przekraczających powierzchni 
boisk do  gier małych - w przypadku dopuszczenia 
ich w karcie terenu,

c) ciągi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnętrzne - bez 
miejsc postojowych - w przypadku dopuszczenia 
ich  w karcie terenu wraz z określeniem warunków 
(np. liczba, orientacyjna lokalizacja);

7) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicz-
nie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie;

8) dach stromy - dach, który spełnia równocześnie 
następujące warunki: połacie dachowe są nachylo-
ne do  poziomu pod kątem większym niż 30o, a w 
przypadku górnej połaci dachu mansardowego – pod 
kątem większym  niż 10o, powierzchnia lukarn przy-
krytych połaciami o mniejszym nachyleniu nie prze-
kracza połowy całej powierzchni  przykrytej dachem 
odwzorowanym na rzucie poziomym. Za dach stromy 
uważa się również dachy w kształcie kopuły,  kolebki 
itp. dachy widoczne z poziomu terenu;

9) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, 
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczo-
wej,  cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;

10) rekreacyjna zieleń przydomowa - przestrzeń z ziele-
nią, służąca rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców 
na  terenach mieszkaniowych netto, o cechach:
a) lokalizacja na powietrzu (w przestrzeni otwartej),
b) powierzchnia co najmniej 100 m2 ,
c) zwarta forma - szerokość minimum 5 m,
d) zagospodarowanie zielenią minimum 50% 

powierzchni każdej przestrzeni,
e) wyposażenie w urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-

kowe i sportowe dla różnych grup wiekowych,
f) dostępność dla wszystkich mieszkańców obsługi-

wanego terenu (przestrzeń półpubliczna);

§ 3

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 
przeznaczenia terenów ustalone w niniejszym planie.
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej:

1) M23 tereny zabudowy mieszkaniowej - wszystkie 
formy.

2. W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się:
1) usługi spełniające równocześnie poniższe warun-

ki:
a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową,
b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 

powierzchni użytkowej,
c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz 

lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej 
jednym  mieszkaniem;

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, nie-
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kolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko 
socjalne,  internat, dom studencki, dom rencistów, 
dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiek-
tów hotelarskich.

3. Tereny zabudowy usługowej:
1)U33 tereny zabudowy usługowej - komercyjne i 

publiczne:
a) z wyłączeniem:

- rzemiosła produkcyjnego,
- stacji paliw,
- warsztatów samochodowych blacharskich i 

lakierniczych,
- stacji obsługi samochodów ciężarowych i 

autobusów,
b) dopuszcza się:

- parkingi i garaże dla samochodów osobo-
wych,

- salony samochodowe (z serwisem),
- małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użyt-

kowej,

- budynki zamieszkania zbiorowego,
- mieszkania integralnie związane z prowadzo-

ną działalnością gospodarczą.
4. Tereny komunikacji:

1) KD81 tereny ulic lokalnych;
2) KDW tereny dróg wewnętrznych.

5. Na terenach transportu drogowego: KD dopuszcza 
się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, 
np.: kioski  z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki 
telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, 
w tym również na  lokalizacjach tymczasowych.

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania 
zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów  osobowych:

"
Yumc pkmk"okglue"
rquvqlqy{ej"
uvtghc"E"qdu¦ct{"
¦cdwfqy{"okglumkgl"

Nr"
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3:" U¦mqü{"žtgfpkg" 3"rqokgu¦e¦gpkg"fq"
pcwmk"

OKP0"3.2"
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"

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe 
wskaźniki stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 4 
tereny oznaczone numerami trzycyfrowymi od 001 
do 004.

2. Dla każdego z w/w terenów określa się ustalenia 
szczegółowe ujęte w kartach terenów.

§ 7

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001 
- U33 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
2336.
1. Numer terenu: 001.
2. Powierzchnia terenu: 2,03 ha.
3. Przeznaczenie terenu: U33 tereny zabudowy usługowej 

- w tym obligatoryjnie lokalizacja szkoły publicznej.
4. Funkcje wyłączone:

1) na działce szkoły - inne niż oświata,
2) w pierzei, o której mowa w ust. 17, pkt 2:

a) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2;

b) szpitale i domy opieki społecznej;
c) budynki związane ze stałym lub czasowym poby-

tem dzieci i młodzieży,
d) salony samochodowe (z serwisem).

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9 i 

11;
2) części naziemne i nadziemne infrastruktury teleko-

munikacyjnej należy realizować w sposób zama-
skowany  (np.: ukryte w kubaturze, na dachach w 
formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, 
drzew, słupów  ogłoszeniowych, małej architektury, 
a także w formach innych elementów zagospoda-
rowania występujących  zwyczajowo w terenach o 
przeznaczeniu usługowym).

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi 

i drogowymi;
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją 
-  minimalna: nie ustala się, maksymalna:
a) dla działki szkoły - 20%,
b) dla działek w pierzei, o której mowa w ust. 17 pkt 

2 - 30%;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej  inwestycją: 50%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej 
objętej inwestycją - minimalna: 0, maksymalna:

a) dla działki szkoły - 0,6,
b) dla działek w pierzei, o której mowa w ust. 17 pkt 

2 - 1,0;
5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 16 m;
6) gabaryty inne: dowolne;
7) formy zabudowy: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 17 

pkt 2;
8) kształt dachu: dowolny;
9) minimalna wielkość działki dla szkoły: 16000 m2.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie dotyczy.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacj i  i 
infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa - od ulicy ustalonej poza 

zachodnią granicą planu;
2) parkingi - do realizacji na działce budowlanej obję-

tej inwestycją:
a) dla samochodów - zgodnie z § 5,
b) dla rowerów:
- dla przedszkola – minimum 2 miejsca postojowe 

na 1 oddział,
- dla szkoły podstawowej - minimum 3 miejsca 

postojowe na 1 pomieszczenie do nauki,
- dla gimnazjum - minimum 5 miejsc postojowych 

na 1 pomieszczenie do nauki,
- dla szkoły średniej - minimum 8 miejsc postojo-

wych na 1 pomieszczenie do nauki,
- dla pozostałych usług - minimum 1 miejsce 

postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej 
lokalu  usługowego,

- miejsce postojowe dla rowerów musi umożli-
wiać przymocowanie ramy i przynajmniej jed-
nego koła do  elementu trwale związanego z 
podłożem lub budynkiem;

3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitar-

nej;
5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodaro-

wanie na terenie lub do układu odwadniającego, z  
zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektro-
energetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bez-
przewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło - z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami - odpady komunalne po 
segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozo-
stałe  zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne - dopusz-
cza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współcze-
snej: nie  dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
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1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów 
Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

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

3) na działce szkoły obowiązuje poziom hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów zabudowy związanej ze 
stałym  lub czasowym pobytem dzieci i młodzie-
ży;

4) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt 
ludzi położonych w strefie uciążliwości ulicy  pro-
jektowanej poza zachodnią granicą planu - zastoso-
wanie w miarę potrzeby zabezpieczeń akustycznych  
doprowadzających poziom hałasu do wartości 
zgodnych z obowiązującymi normami.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: doty-
czy działki szkoły publicznej:

1) mała architektura – dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz 

lokalizacji;
4) urządzenia techniczne – dopuszcza się, z zastrzeże-

niem ust. 6 pkt 2;
5) zieleń – kształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem 

ust. 11 pkt 2.
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-

nia terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowa-
nia.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów  
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie 
ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów:  teren położony jest w powierzchniach 
ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów 
budowlanych oraz  naturalnych, wynikających z usy-
tuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy 
- zagospodarowanie zgodne z  przepisami odrębny-
mi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) zachodnia część terenu w obszarze potencjalnej 
uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej 
ulicy  lokalnej (poza zachodnią granicą planu);

2) dopuszcza się zabudowę usługową - o funkcjach 
innych niż oświata i nie wymienionych w ust. 4, 
pkt 2 -  wyłącznie tworzącą pierzeję wzdłuż zachod-
niej granicy terenu, stanowiącą barierę akustyczną 
między planowaną ulicą  (poza granicą planu), a 
działką szkoły;

3) maksymalne natężenie odpływu wód opadowych 
odpowiadające współczynnikowi spływu 0,15.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-
wania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się lokalizację gimnazjum;
2) zaleca się lokalizację krytej pływalni;
3) zaleca się lokalizację boisk;
4) zaleca się lokalizację dodatkowego wejścia na 

działkę szkoły od strony wschodniej skorelowa-
nego z  przebiegiem ciągu pieszego ustalonego 
w terenie 002-M23;

5) zaleca się gromadzenie wód opadowych z dachów 
obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego  
wykorzystania;

6) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w 
celu jego późniejszego wykorzystania;

7) istniejący rów odwadniający S-1 będący odbiorni-
kiem wód opadowych oraz drenażowych.

§ 8

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002 - 
M23 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
2336.
1. Numer terenu: 002.
2. Powierzchnia terenu: 4,44 ha.
3. Przeznaczenie terenu: M23 tereny zabudowy 

mieszkaniowej - wszystkie formy.
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się.
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

uznany za zgodny z planem: nie ustala się.
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 11;
2) ciąg pieszo - rowerowy łączący, poprzez ustalony 

wlot - jak na rysunku planu, ciąg pieszo - rowero-
wy  ustalony w terenie 003-KDW z ciągiem pieszym 
ustalonym poza południowo - zachodnią granicą 
planu;

3) ciąg pieszy, skorelowany z lokalizacją wejścia na 
działkę szkoły w terenie 001-U33, przebiegają-
cy wzdłuż  korytarza infrastruktury technicznej, o 
którym mowa w ust. 9 pkt 10, łączący teren 001-U33 
z terenem 004-KD81;

4) części naziemne i nadziemne infrastruktury teleko-
munikacyjnej należy realizować w sposób zama-
skowany  (np.: ukryte w kubaturze, na dachach w 
formie kominów lub wieżyczek; w formie latarni, 
drzew, słupów  ogłoszeniowych, małej architektury, 
a także w formach innych elementów zagospoda-
rowania występujących  zwyczajowo w terenach o 
przeznaczeniu mieszkaniowym).

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w 

odległości 6 m od wschodniej granicy terenu - jak 
na  rysunku planu, pozostałe – zgodnie z przepisami 
budowlanymi i drogowymi;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją 
-  minimalna: nie ustala się, maksymalna: 25%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej  inwestycją: 70%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej 
objętej inwestycją - minimalna: 0, maksymalna 0,8, 
z  zastrzeżeniem ust. 17, pkt 3;

5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, 
maksymalna:
a) dla obszaru wyznaczonego linią podziału 

wewnętrznego i oznaczonego literą „a” - jak na 
rysunku planu: 19  m i maksymalnie 5 kondygna-
cji mieszkalnych,

b) dla pozostałego obszaru:
- dla zabudowy wielorodzinnej: 16 m i maksy-

malnie 4 kondygnacje mieszkalne,
- dla zabudowy jednorodzinnej: 12 m;

6) gabaryty inne: dowolne;
7) formy zabudowy: dowolne;
8) kształt dachu:

a) dla zabudowy wielorodzinnej: płaski,
b) dla zabudowy jednorodzinnej: dowolny;

9) inne: na terenie inwestycyjnym – w zabudowie 
mieszkaniowej powyżej 4 mieszkań - należy urzą-
dzić  rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej 
powierzchni nie mniejszej niż 0,3 m2/1 m2 pow. 
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użytkowej mieszkań.
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy.
9. Zasady dotyczące systemów komunikacj i  i 

infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa:

- od ulicy Leszczynowej (004-KD81) - za wyjątkiem 
działki nr 66 - ograniczona do 2 zjazdów,

- od projektowanej ulicy wewnętrznej (003-
KDW);

2) parkingi - do realizacji na działce budowlanej obję-
tej inwestycją:
a) dla samochodów - zgodnie z § 5,
b) dla rowerów:

- dla zabudowy mieszkaniowej powyżej 4 
mieszkań – minimum 0,8 miejsca postojo-
wego na 1 mieszkanie  (30% miejsc ma być 
zadaszonych lub w budynku),

- dla usług - minimum 1 miejsce postojowe na 
lokal usługowy,

- miejsce postojowe dla rowerów musi umożli-
wiać przymocowanie ramy i przynajmniej jed-
nego koła do  elementu trwale związanego z 
podłożem lub budynkiem;

3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitar-

nej;
5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodaro-

wanie na terenie lub do układu odwadniającego, 
z  zastrzeżeniem ust. 17 pkt 2;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elek-
troenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bez-
przewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło - z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami - odpady komunalne po 
segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozo-
stałe  zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: plano-
wany przewód kanalizacji deszczowej w korytarzu  
infrastruktury.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współcze-
snej: nie  dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów 

Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
2) zieleń do utrzymania i wprowadzenia – w północ-

no - zachodniej części terenu oraz na skarpie w 
zachodniej  części terenu, jak na rysunku planu;

3) co najmniej 20% powierzchni biologicznie czyn-
nej należy przeznaczyć pod luźne zadrzewienia z 
gatunków  zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi;

4) w przypadku parkingów terenowych wprowa-
dzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 
drzewo na 5  miejsc postojowych;

5) ograniczenie niwelacji wyłącznie do potrzeb 
związanych z lokalizacją obiektów kubaturowych 
i niezbędnej  obsługi komunikacyjnej oraz do pod-
niesienia poziomu terenu (maksymalnie o 2 m) 
w miejscach występowania  wysokiego poziomu 
wód gruntowych;

6) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: doty-

czy ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 
6 pkt 2  oraz ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 
6 pkt 3:
1) mała architektura – dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe – dopuszcza się,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz 

lokalizacji,
4) urządzenia techniczne – dopuszcza się, z zastrze-

żeniem ust. 6 pkt 4,
5) zieleń – kształtowana dowolnie.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowa-
nia.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów  
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie 
ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów:  zachodnia część terenu określona na 
rysunku planu położona w powierzchniach ograni-
czających dopuszczalne  gabaryty obiektów budow-
lanych oraz naturalnych wynikających z usytuowania 
Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha  Wałęsy - zago-
spodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) utrzymanie funkcji rowu odwadniającego S-1;
2) maksymalne natężenie odpływu wód opadowych 

odpowiadające współczynnikowi spływu 0,15;
3) dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensyw-

ności zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni  
całkowitej zabudowy przeznaczonej pod parkingi 
w kondygnacjach częściowo lub całkowicie zagłę-
bionych w gruncie  (w budynkach o innym niż par-
king przeznaczeniu podstawowym) w odniesieniu 
do powierzchni działki objętej  inwestycją;

4) dopuszcza się dostępność drogową do działki nr 
66 od ulicy Leszczynowej (004-KD81) poprzez ist-
niejący  zjazd w przypadku realizacji na działce 
zabudowy jednorodzinnej.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-
wania decyzji administracyjnych:
1) zalecana lokalizacja ciągu pieszo - rowerowego, 

o którym mowa w ust. 6, pkt 2 - jak na rysunku 
planu;

2) zalecana lokalizacja ciągu pieszego, o którym 
mowa w ust. 6, pkt 3 - jak na rysunku planu;

3) zalecany punkt widokowy na dachu budynku - jak 
na rysunku planu;

4) zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla 
przewodu kanalizacji deszczowej, o którym mowa 
w ust. 9  pkt 10 - jak na rysunku planu,

5) planowany kanał deszczowy może przejąć funkcję 
odcinka rowu S-1;

6) zaleca się zachowanie oczka wodnego w północno 
- zachodniej części terenu;

7) zaleca się gromadzenie wód opadowych z dachów 
obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego  
wykorzystania;

8) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w 
celu jej późniejszego wykorzystania.

§ 9

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003 - 
KDW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
2336.
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1. Numer terenu: 003.
2. Powierzchnia terenu: 0,64 ha.
3. K lasa  i  nazwa  u l i cy :  KDW te reny  d róg 

wewnętrznych.
4. Parametry i wyposażenie:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m - jak na 
rysunku planu;

2) prędkość projektowa: 30 km/h;
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograni-

czeń;
5) wyposażenie minimalne: chodnik.

5. Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez 
skrzyżowanie z ulicą Leszczynową (teren 004-KD81).

6. Zasady ochrony dz iedz ic twa kul turowego, 
zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie  dotyczy.

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów 

Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) wszystkie powierzchnie nie przeznaczone dla ruchu 

przeznaczyć pod zieleń.
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 

zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów  
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie 
ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowa-
nia.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: doty-
czy ciągu pieszo - rowerowego, o którym mowa w 
ust. 13 pkt  2:
1) mała architektura – dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe – dopuszcza się;
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - zgod-

nie z § 3;
4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;
5) zieleń – dopuszcza się.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów:  nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dopuszcza się jednoprzestrzenny przekrój ulicy - 

bez wydzielonych jezdni i chodników;
2) ciąg pieszo - rowerowy - jak na rysunku planu - 

stanowiący połączenie pomiędzy ul. Leszczynową  
(004-KD81) i ciągiem pieszo - rowerowym ustalo-
nym w terenie 002-M23.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-
wania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

§ 10

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 004 - 
KD81 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
2336.
1. Numer terenu: 004.
2. Powierzchnia terenu: 0,35 ha.
3. Klasa i nazwa ulicy: KD81 tereny ulic lokalnych - 

odcinek ulicy Leszczynowej.
4. Parametry i wyposażenie:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 17 m - jak na 
rysunku planu;

2) prędkość projektowa: 40 km/h;
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;
4) dostępność do terenów przyległych:

a) do działki nr 66 - wyklucza się, z zastrzeżeniem 

ust. 13;
b) dla pozostałego obszaru - ograniczona do 2 zjaz-

dów,
5) wyposażenie minimalne: chodnik.

5. Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez skrzy-
żowanie z ulicą Jabłoniową (poza granicą planu).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współcze-
snej: nie  dotyczy.

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się 
przepisy ogólne.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów  
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie 
ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowa-
nia.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura – dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe – dopuszcza się;
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - zgod-

nie z § 3;
4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;
5) zieleń – dopuszcza się.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów:  nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: dopuszcza się 
dostępność  drogową do działki nr 66 poprzez istnie-
jący zjazd w przypadku realizacji na działce zabudo-
wy jednorodzinnej.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-
wania decyzji administracyjnych: wprowadzenie i 
pielęgnacja  zieleni przyulicznej.

§ 11

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:
1) część graficzna - rysunek planu Jasień - Leszczynowe 

Wzgórze w mieście Gdańsku w skali 1: 1000  (załącznik 
nr 1);

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

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania (załącznik nr 3);

§ 12

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

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

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Miasta Gdańska;

§ 13

Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejsze-
go planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego  Szadółki – ulica tzw. „Nowa Stężycka” uchwała nr 
VII/139/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.03.2007 r. (Dz. 
Urz.  Woj. Pomorskiego Nr 107, poz. 1734).

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
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skiego z  wyjątkiem § 12, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

 Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr XVI/237/11
   Rady Miasta Gdańska

     z dnia 25 sierpnia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 

UWAG DO PROJEKTU PLANU

W ustawowym terminie do projektu planu nie wpły-
nęły żadne uwagi.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr XVI/237/11
   Rady Miasta Gdańska

     z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą  do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania.

I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:
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 karta terenu nr 004-KD81, teren ulicy lokalnej – odcinek 
ul. Leszczynowej, o przekroju: jedna jezdnia dwa 
pasy ruchu  z chodnikiem, z uzbrojeniem – w zakresie 
poszerzenia jezdni i budowy chodnika - długość ok. 
200 m

 W skład uzbrojenia dróg (w miarę potrzeb) wchodzą:
- wodociągi,
- przewody kanalizacji sanitarnej,
- przewody kanalizacji deszczowej,
- linie elektroenergetyczne,
- ciepłociągi,
- gazociągi,
- sieci telekomunikacyjne
wraz z urządzeniami sieciowymi.

 Realizacja finansowana przez zarządcę drogi oraz 
odpowiednich właścicieli sieci z możliwością 
finansowania lub  współfinansowania ze środków 
zewnętrzych na podstawie umowy, w sposób 
określony w warunkach technicznych.

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY ZLOKALIZOWANEJ 
POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI DRÓG

 karty terenów nr 002-M23, 003-KDW, 004-KD81: 
budowa przewodu kanalizacji deszczowej w korytarzu 
infrastruktury  o długości ok.350m.

 Realizacja finansowana przez właściciela sieci z 
możliwością finansowania lub współfinansowania 
ze środków  zewnętrzych na podstawie umowy, w 
sposób określony w warunkach technicznych.

2739

 UCHWAŁA Nr XVIII/300/11

Rady Miasta Gdańska

 z dnia 29 września 2011 r.

 w sprawie likwidacji Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Gdańsku.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i w związku z art. 92 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; 
Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214,  poz. 1806, 
zm.: z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm.: z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, zm.: z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, zm.: z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, zm.: z 2009 r. Nr 92, 
poz. 753; Nr 157, poz. 1241, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146; Nr 40, poz. 230;  Nr 106, poz. 675, zm. z 2011 r. Nr 
21, poz. 113), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, 
poz. 620; Nr 123,  poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 
1578; Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. likwiduje się Ośrodek 
Adopcyjno – Opiekuńczy z siedzibą w Gdańsku przy 

ul.  Abrahama 12/14.
2. Mienie ruchome będące na wyposażeniu Ośrodka 

Adopcyjno – Opiekuńczego w Gdańsku, stanowiące 
załącznik  do niniejszej uchwały, zostanie przekazane 
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gdańsku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Gdańska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego.

 Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek


