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 UCHWAŁA Nr XXXVI/1022/09

Rady Miasta GdaMska

 z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa rejon ulicy Hynka i tzw. 

Drogi Czerwonej 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 Nr220 

poz. 1413), 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,Nr 223 poz. 

1458.) uchwala siC, co nastCpuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „ Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta GdaMska ” uchwala siC miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego Zaspa rejon ulicy Hynka i tzw. 

Drogi Czerwonej w mieWcie GdaMsku (o numerze ewiden-

cyjnym 0620) zwany dalej „planem”, obejmuj>cy obszar o 

powierzchni ok. 4,92 ha, zlokalizowany w północnej czCWci 

GdaMska w dzielnicy Zaspa, pomiCdzy ulic> Jana Pawła II 

i ulic> SkarcyMskiego oraz torami kolejowymi. Od północy 

obszar planu s>siaduje z wielorodzinn> zabudow> osiedla 

Zaspa.

§ 2

WyjaWnienie pojCć ucytych w niniejszym planie:

1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 

przeznaczenie 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, klimatyzacyjna 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, 

instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, 

wbudowane garace i parkingi oraz pomieszczenia 

nieucytkowe.

5) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz> − mieszkanie:

a) właWciciela podmiotu gospodarczego,

b) stróca lub

c) technologa, o ile działalnoWć wymaga całodobowego 

nadzoru technologicznego,

 na działce wspólnej z obiektem, w którym jest prowadzona 

działalnoWć gospodarcza. Dopuszcza siC najwycej 

dwa mieszkania (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 

najnicszej 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, instalacji 

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) dach stromy – dach, który spełnia równoczeWnie 

nastCpuj>ce warunki:

a) połacie dachowe s> nachylone do poziomu pod k>tem 

wiCkszym nic 300, w przypadku górnej połaci dachu 

mansardowego – pod k>tem wiCkszym nic 100,

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniej-

szym nachyleniu nie przekracza połowy całej 

powierzchni przykrytej dachem odwzorowanym na 

rzucie poziomym.

 Za dach stromy uwaca siC równiec dachy w kształcie 

kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu.

8) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy − 

linia ograniczaj>ca obszar, na którym dopuszcza siC 

wznoszenie budynków oraz – okreWlonych w ustaleniach 

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

loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeM 

nad wejWciami, ryzalitów, przedsionków, schodów 

zewnCtrznych, 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 

terenach 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% powierzchni 

kacdej przestrzeni,

e) wyposacenie w urz>dzenia rekreacyjno-wypoczynko-
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we i sportowe dla rócnych grup wiekowych,

f) dostCpnoWć dla wszystkich mieszkaMców obsługiwa-

nego terenu (przestrzeM półpubliczna).

10) 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

M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawie-

raj>ce tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33. W pla-

nie mocna ustalić proporcjC miedzy funkcj> mieszkaniow> 

a usługow>.

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, niekolizyjne 

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> 

działalnoWci> gospodarcz>.

KD81 tereny ulic lokalnych

KD83 tereny ulic głównych, ulic głównych przyspieszonych

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

Wody opadowe i roztopowe pochodz>ce z zanieczysz-

czonych powierzchni szczelnych wymagaj> oczyszczenia, 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

§ 5

1. Ustala siC wskaaniki parkingowe do obliczania 

zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych.

Wskaźniki 
miejsc 
postojowych 
obszar zabudowy 
miejskiej 

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

strefa 
nieograniczonego 
parkowania 

1 2 3 4 

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

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

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

4. Schroniska młodzieżowe 10 łóżek MIN. 0,9 

5. Hotele 1 pokój MIN. 0,6 

6. 
Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty 
świadczące usługi hotelarskie 

1 pokój MIN. 1 

7. Motele 1 pokój MIN. 1 

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

10 łóżek MIN. 0,9 

9. 
Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 
2000 m

2
 

1000 m
2
 pow. 

sprzedaży 
MIN. 32 

10. Restauracje, kawiarnie, bary 
100 miejsc 
konsumpcyjnych 

MIN. 15 

11. 
Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty do  
200 m

2 
pow. użytkowej 

100 m
2 
pow. użytkowej MIN. 5 

12. 
Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty 
powyżej 200m

2 
pow. użytkowej 

100 m
2 
pow. użytkowej MIN. 3 

13. 
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty małe  do 200 m

2
 

pow. użytkowej 
100 m

2
 pow. użytkowej MIN. 5 
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14. 
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty duże powyżej 200 m

2

pow. użytkowej 
100 m² pow. użytkowej MIN. 2,5 

15. Kościoły, kaplice 1000 m
2
 pow. użytkowej MIN. 12 

16. Domy parafialne, domy kultury 100 m² pow. użytkowej MIN. 3 

17. Kina 100 miejsc siedzących MIN. 5 

18. Teatry, filharmonie 100 miejsc siedzących MIN. 15 

19. Hale widowiskowe i widowiskowo-sportowe 100 miejsc siedzących 
ustala się 
indywidualnie 

20. 
Muzea małe do 1000 m

2
 powierzchni 

wystawienniczej 
1000 m

2
 pow. wystawienniczej 

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

21. 
Muzea duże powyżej 1000 m

2
 powierzchni 

wystawienniczej 
1000 m

2
 pow. wystawienniczej 

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

22. Centra muzealne 1000 m
2
 pow. użytkowej 

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

23. Centra wystawienniczo-targowe 1000 m
2
 pow. użytkowej 

powierzchnia 
parkingowa min. 
40% pow. 
użytkowej 
lub 
80% pow. 
wystawienniczej 
lub 
min. 40 m-c/ 1000 
m

2
 pow. użytkowej 

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

25. Szkoły średnie 1 pomieszczenie do nauki MIN. 1,0 

26. Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne 

10 studentów  
lub  
1 pomieszczenie 
do nauki 

MIN. 1,5  
lub 
MIN. 4 

27. Przedszkola, świetlice 1 oddział MIN. 3 

28. Szpitale, kliniki 1 łóżko MIN. 1 

29. Rzemiosło usługowe 100 m² pow. użytkowej MIN. 2 

30. Myjnia samochodowa 
1 stanowisko do 
mycia 

MIN. 2
 

31. Małe obiekty sportu i rekreacji 100 m² pow. użytkowej MIN. 4 

32. Kryte pływalnie 100 m² lustra wody MIN. 5 

33. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort MIN. 2 

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powycsze wskaaniki 

stosuje siC odpowiednio.

§ 6

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 3 tereny 

oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do 003.

2. Ustalenia szczegółowe planu s> nastCpuj>ce:
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
Zaspa rejon ulicy Hynka i tzw. Drogi Czerwonej                 
w mieście Gdańsku 

NR EW. PLANU 0620

1. NUMER 001                                               2. POWIERZCHNIA 1,91ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U32 teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej  
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) małe hurtownie do 2000 m

2
 powierzchni,  

2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m
2
, 

3) salony samochodowe (z serwisem), 
4) garaże boksowe, 
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 punktach: 7, 9, 11, 
2) ciąg pieszy biegnący wzdłuż północnej linii rozgraniczającej terenu, 
3) ustala się wymóg lokalizacji usług w pierzei zabudowy od strony ulicy F. Hynka i projektowanej 

tzw. Drogi Czerwonej (teren 003 – KD83/81) oraz wzdłuż zachodniej granicy planu (od strony alei 
Jana Pawła II a docelowo projektowanego przedłużenie ulicy Dywizjonu 303 – poza granicami 
planu), 

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne: 

a) w odległości 20,0m od linii rozgraniczającej z ulicą F. Hynka i projektowaną tzw. Drogą 
Czerwoną (teren 003 – KD83/81) – jak na rysunku planu,  

b) w odległości 10,0m od zachodniej linii rozgraniczającej (granicy planu) – jak na rysunku planu,
c) w odległości  19,0m od północno - zachodniej linii rozgraniczającej (granicy planu) – jak na 

rysunku planu, 
d) pozostałe – zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się,  
maksymalna:  
a) dla funkcji mieszkaniowej oraz mieszkaniowo – usługowej - 30%, 
b) dla funkcji usługowej – 50%, 

 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30 % powierzchni działki,  
4)    intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się,  maksymalna: 1,5, 
5)    wysokość zabudowy - minimalna:  

c) wzdłuż ulicy Hynka i projektowanej tzw. Drogi Czerwonej (teren 003 – KD83/81) oraz wzdłuż 
zachodniej granicy planu – 8,0m, 

d) na pozostałej części terenu – nie ustala się, 
- maksymalna: 
c) na obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego i oznaczonym literą „a” – jak na 

rysunku planu – 21,0m, z zastrzeżeniem punktu 17.2, 
d) na pozostałej części terenu – 15,0m,  

6)   formy zabudowy –   
e) pierzejowa wzdłuż ulicy F. Hynka i projektowanej tzw. Drogi Czerwonej (teren 003 – KD83/81) 

oraz wzdłuż zachodniej granicy planu, 
f) na pozostałej części terenu dowolne,  

7)   kształt dachu – dowolny z wykluczeniem dachów stromych, 
8)    inne – na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej      
        powierzchni nie mniejszej niż 0,3m

2
/1m

2
 powierzchni użytkowej mieszkań, 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy 
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – 

a) od ulicy F. Hynka projektowanym zjazdem w odległości około 126,0m na zachód od 
istniejącego zjazdu w ulicę S. Skarżyńskiego – jak na rysunku planu, z zastrzeżeniem punktu 
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17.1, 
b) od ulicy S. Skarżyńskiego (od strony północno - wschodniej) – poza granicami planu, 
c) od alei Jana Pawła II (a docelowo projektowanego przedłużenie ulicy Dywizjonu 303 – poza 

zachodnią granicą planu), 
2) parkingi – do realizacji w granicach inwestycji zgodnie z § 5 Uchwały, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 
8) zaopatrzenie w ciepło - z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami - odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 

pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne - nie dotyczy, 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) w budynkach mieszkalnych od strony ulicy F. Hynka  i projektowanej ulicy tzw. Drogi Czerwonej 

(teren 003 – KD83/81) oraz od strony alei Jana Pawła II (docelowo projektowanego przedłużenia 
ulicy Dywizjonu 303 poza zachodnią granicą planu) zastosowanie elewacji o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej, 

2) wyklucza się lokalizację szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku nie zapewnienia wymaganego poziomu 
hałasu w środowisku, 

3) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowanie zabezpieczeń akustycznych 
doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi normami, 

4) zachowanie istniejącego szpaleru zieleni wysokiej w północnej części terenu – jak na rysunku 
planu, 

5) wprowadzenie szpaleru zieleni wysokiej pomiędzy maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy 
a linią rozgraniczającą z terenem 003 – KD83/81,  

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

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1)    mała architektura – dopuszcza się, 
2)    nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji,  
3)    tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji,  
4)    urządzenia techniczne – dopuszcza się, 
5)    zieleń – dopuszcza się, 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania  
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 

15. STAWKA PROCENTOWA  
30% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1) teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór” oraz 

„Zaspa”; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 
2) istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1) poprzez projektowany zjazd, o którym mowa w punkcie 9.1.a należy również zapewnić dojazd do 

terenu 002 – M/U32, 
2) na obszarze wydzielonym liniami podziału wewnętrznego, o którym mowa w punkcie 7.5.c, w 

rejonie narożnika u zbiegu ulicy F. Hynka oraz ulicy biegnącej wzdłuż zachodniej granicy planu 
(poza granicami planu) dopuszcza się zabudowę o wysokości do 27,0m, z uwzględnieniem 
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punktu 17.3, 
3) maksymalna wielkość powierzchni całkowitej kondygnacji budynku powyżej 21,0m - 1000,0m

2
, 

4) na terenie występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od kolei i ulicy F. Hynka, 
5) teren potencjalnie zagrożony wystąpieniem wysokich poziomów hałasu w środowisku od 

planowanej tzw. Drogi Czerwonej, 
6) teren położony w strefie śródmiejskiej w rozumieniu przepisów dotyczących dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku oraz przepisów wynikających z prawa budowlanego, 
7) istniejące wodociągi o średnicach 150mm i 200mm – zakaz zabudowy w odległości do 2m od 

skrajni wodociągu, 
8) maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,2, 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa w punkcie 6.2 – jak na rysunku planu, 
2) zalecany przebieg szpaleru zieleni wysokiej, o której mowa w punkcie 11.5 – jak na rysunku planu,
3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 

 
 
 
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
Zaspa rejon ulicy Hynka i tzw. Drogi Czerwonej                 
w mieście Gdańsku 

NR EW. PLANU 0620

1. NUMER 002                                               2. POWIERZCHNIA 1,38ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U32 teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej  
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) małe hurtownie do 2000 m

2
 powierzchni,  

2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m
2
, 

3) salony samochodowe (z serwisem), 
4) garaże boksowe; 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
1) istniejący budynek stacji transformatorowej, 
2) zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych niż określone w punkcie 7, 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1) stosuje się zasady, o których mowa w punktach: 7, 9, 11, 
2) ustala się wymóg lokalizacji usług w pierzei zabudowy od strony ulicy F. Hynka i projektowanej 

tzw. Drogi Czerwonej (teren 003 – KD83/81), 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne: 

a) w odległości  20,0m od linii rozgraniczającej z ulicą F. Hynka i projektowaną tzw. Drogą 
Czerwoną (teren 003 – KD83/81) – jak na rysunku planu, 

b) pozostałe – zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się,  

maksymalna:  
a) dla funkcji mieszkaniowej oraz mieszkaniowo – usługowej - 30%, 
b) dla funkcji usługowej – 50%, 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30 % powierzchni działki,  
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się,  maksymalna: 0,9, 
5) wysokość zabudowy - minimalna:  

a) wzdłuż ulicy  F. Hynka i projektowanej tzw. Drogi Czerwonej (teren 003 – KD83/81) - 8,0m 
b) na pozostałej części terenu – nie ustala się,  
- maksymalna: 15,0m,  

6) formy zabudowy –  
a) pierzejowa wzdłuż ulicy F. Hynka i projektowanej tzw. Drogi Czerwonej (teren 003 – 

KD83/81), 
b) na pozostałej części terenu dowolne, 

7) kształt dachu – dowolny z wykluczeniem dachów stromych, 
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8) inne – na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej  
powierzchni nie mniejszej niż 0,3m

2
/1m

2
 powierzchni użytkowej mieszkań, 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy 
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – 

a) od ulicy F. Hynka, poprzez teren 001 – M/U32 projektowanym zjazdem w odległości około 
126,0m na zachód od istniejącego zjazdu w ulicę S. Skarżyńskiego – jak na rysunku planu, 

b) od ulicy S. Skarżyńskiego (poza granicami planu), 
2) parkingi – do realizacji w granicach inwestycji zgodnie z § 5 Uchwały, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 
8) zaopatrzenie w ciepło - z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami - odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 

pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne - nie dotyczy, 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) w budynkach mieszkalnych od strony ulicy F. Hynka  i projektowanej ulicy tzw. Drogi Czerwonej 

(teren 003 – KD83/81) zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności akustycznej, 
2) wyklucza się lokalizację szpitali oraz budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży w przypadku nie zapewnienia wymaganego poziomu hałasu w środowisku, 
3) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowanie zabezpieczeń akustycznych 

doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi normami, 
4) wprowadzenie szpaleru zieleni wysokiej pomiędzy maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy 

a linią rozgraniczającą  z terenem 003 – KD83/81,  
5) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 

drzewo  na 5 miejsc postojowych, 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania  
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
15. STAWKA PROCENTOWA  
30% 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1) teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór” oraz 

„Zaspa”; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 
2) istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1) w przypadku realizacji domu opieki zakaz lokalizacji indywidualnych pomieszczeń mieszkalnych 
      od strony ulicy F. Hynka i projektowanej tzw. Drogi Czerwonej (teren 003 – KD83/81), 
2) na terenie występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od kolei i ulicy F. Hynka, 
3) teren potencjalnie zagrożony wystąpieniem wysokich poziomów hałasu w środowisku od 
      planowanej tzw. Drogi Czerwonej, 
4) maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,35, 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
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1) zalecany przebieg szpaleru zieleni wysokiej, o której mowa w punkcie 11.4 – jak na rysunku 
planu, 

2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
Zaspa rejon ulicy Hynka i tzw. Drogi Czerwonej                 
w mieście Gdańsku 

NR EW. PLANU 0619

1. KARTA TERENU NUMER 003                                2. POWIERZCHNIA 1,63ha 
3. Klasa i nazwa ulicy  

KD 83/81 
teren ulicy głównej – projektowana tzw. Droga Czerwona  / 
część ulicy F. Hynka – ulica lokalna 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – od 100,0m do 131,5m - jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 

a) projektowana tzw. Droga Czerwona - 70 km/godz., 
b) ulica F. Hynka - 40 km/godz., 

3) przekrój – 
a) projektowana tzw. Droga Czerwona – dwie jezdnie dwupasowe w poziomie terenu, 
b) ulica F. Hynka – jednojezdniowa, dwupasowa w poziomie terenu, 

4) dostępność do terenów przyległych –  
a) projektowana tzw. Droga Czerwona – brak dostępności w granicach planu,  
b) ulica F. Hynka – poprzez projektowany zjazd (jak na rysunku planu), 

5) wyposażenie minimalne –  
a) projektowana tzw. Droga Czerwona – ekrany akustyczne, ścieżka rowerowa główna, 
b) ulica F. Hynka – chodnik,  

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
1) projektowana tzw. Droga Czerwona - poprzez skrzyżowanie z ulicą tzw. Nową Kościuszki, ulicą  

B. Lewoniewskich  oraz z aleją Jana Pawła II (poprzez ulicę F. Hynka), 
2) ulica F. Hynka - poprzez skrzyżowanie z ulicą tzw. Nową Kościuszki i ulicą T. Kościuszki oraz z 

projektowaną tzw. Drogą Czerwoną, 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
1) zachowanie istniejącego szpaleru zieleni wysokiej – jak na rysunku planu, z możliwością realizacji 

zjazdu, o którym mowa w punkcie 4.4.b, 
2) wypełnienie zielenią wszystkich przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu, 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru przekształceń -  
1) planowane działania: 

a) likwidacja istniejącego zagospodarowania w postaci ogrodów działkowych, 
b) realizacja ulicy wraz z infrastrukturą techniczną, małą architekturą i zielenią,  
c) realizacja ekranów akustycznych, 

2) oczekiwane rezultaty 
a) uzupełnienie układu komunikacyjnego miasta 
b) poprawa ochrony przed hałasem, 

3) parametry infrastruktury i warunki zagospodarowania zostały ujęte w punkcie 4, 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe jako parkingi terenowe, do czasu zagospodarowania 
zgodnego z planem 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - zgodnie z § 3 Uchwały, 
4) urządzenia techniczne – dopuszcza się, 
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11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1) strefa ograniczeń od istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia – zagospodarowanie 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 
2) teren położony w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór” oraz 

„Zaspa”; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
utrzymanie funkcji istniejącego zbiornika retencyjnego 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1) zaleca się zlokalizowanie ścieżki rowerowej po północno – wschodniej stronie tzw. Drogi 

Czerwonej, 
2) istniejący zbiornik retencyjny „Hynka”; 

5) zieleń – kształtowana zgodnie z punktem 7, 

§ 7

Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej 

integralne czCWci s>:

1) czCWć graficzna - rysunek planu Zaspa rejon ulicy Hynka 

i tzw. Drogi Czerwonej w mieWcie GdaMsku w skali 1: 1000 

(zał>cznik nr 1),

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

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 finansowania (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 niniej-

szego planu:

1) Uchwała nr XXIX/932/04 RMG z dnia 28 paadziernika 

2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Centrum Zaspy z 

wCzłem przesiadkowym SKM w mieWcie GdaMsku,

2) Uchwała nr XXVI/281/95 RMG z dnia 09 listopada 

1995 r. w sprawie uchwalenia Zmiany do miejscowego 

planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego 

dzielnicy urbanistycznej Zaspa w mieWcie GdaMsku 

dotycz>cej jednostki „B” – rejon ulicy Hynka,

3) Uchwała nr LI/1516/2002 RMG z dnia 11 lipca 

2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz – Strzyca 

I w mieWcie GdaMsku,

§ 10

Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłosze-

nia 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 XXXVI/1022/09

Rady Miasta GdaMska 

z dnia 28 maja 2009 r.

   Zał>cznik nr 2

   do Uchwały Nr XXXVI/1022/09

   Rady Miasta GdaMska 

   z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Zaspa rejon ulicy Hynka i tzw. Drogi 

czerwonej w mieWcie GdaMsku.

RozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do projektu planu.

W ustawowym terminie nie wniesiono do projektu planu 

uwag.

   Zał>cznik nr 3

   do Uchwały Nr XXXVI/1022/09

   Rady Miasta GdaMska 

   z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Zaspa rejon ulicy Hynka i tzw. Drogi 

czerwonej w mieWcie GdaMsku.

RozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-

sowania.
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I. Budowa dróg i urz>dzeM komunikacyjnych.

1. karta terenu nr 003-KD83/81, teren ulicy głównej – 

projektowana tzw. Droga Czerwona/czCWć ulicy F.Hynka 

– ulica lokalna. Droga Czerwona o przekroju: dwie jezdnie 

dwupasowe o szerokoWci 7,0 m, ze Wcieck> rowerow> 

główn> i uzbrojeniem – długoWć 155m, ul. F.Hynka o 

przekroju jedna jezdnia dwupasowa z chodnikiem - 

długoWć 170 m

— realizacja finansowana z budcetu gminy,

— istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 

umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 

uzbrojenia wodoci>gowo-kanalizacyjnego i odwodnie-

nia– ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW.

Realizacja poł>czona jest z jednoczesn> przebudow> ist-

niej>cego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w liniach 

rozgraniczaj>cych drogi w dostosowaniu do przebiegu pro-

jektowanej tzw. Drogi Czerwonej.

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.
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 UCHWAŁA Nr XXXII/716/09

Rady Miasta Gdyni

 z dnia 27 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci dzielnic Mały Kack i Wielki 

Kack w Gdyni, terenu połoconego na zachód od ulicy Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z póan. zm.1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.2) Rada 

Miasta Gdyni uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gdyni, uchwalonego uchwał> Rady Miasta Gdyni nr XVII/

400/08 z 27.02.2008 r, uchwala siC miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego czCWci dzielnic Mały Kack i Wielki 

Kack w Gdyni, terenu połoconego na zachód od ulicy So-

pockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego, oznaczony numerem 

ewidencyjnym 1705, obejmuj>cy obszar o powierzchni 38,74 

ha, którego granice przebiegaj>:

— od północy – wzdłuc południowej linii rozgraniczaj>cej 

ulicy Wielkopolskiej,

— od wschodu – wzdłuc wschodniej linii rozgraniczaj>cej 

ulicy Sopockiej i granicy Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego,

— od zachodu – wzdłuc wschodniej linii rozgraniczaj>cej 

Obwodowej Trójmiasta i dalej wzdłuc granicy miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego czCWci dzielnicy 

Wielki Kack w Gdyni (wzdłuc linii kolejowej Gdynia 

– KoWcierzyna) obejmuj>c teren obnicenia tzw. Jeziora 

Kackiego, 

zgodnie z zał>cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 23 

tereny wydzielone liniami rozgraniczaj>cymi, oznaczone 

numerami dwucyfrowymi od 01 do 23 oraz przeznaczenie 

terenów od 01-19, oznaczone symbolami literowymi lub 

literowo-cyfrowymi, zgodnie z ponicsz> klasyfikacj>.

Tereny zabudowy mieszkaniowej

MN1 - Zabudowa jednorodzinna wolno stoj>ca

 Dopuszcza siC wydzielenie w budynkach nie wiCcej 

nic dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu ucytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczaj>cej 30% powierzchni całkowitej 

budynku dla usług stanowi>cych uzupełnienie funkcji 

mieszkaniowej i niezakłócaj>cych jej.

MW1 – Zabudowa wielorodzinna w budynkach zawieraj>cych 

do 6 mieszkaM
 Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w 

budynkach zawieraj>cych do 6 mieszkaM. W parterach 

budynków usytuowanych wzdłuc ulic publicznych 

dopuszcza siC lokalizacjC wydzielonych lokali 

ucytkowych dla usług stanowi>cych uzupełnienie funkcji 

mieszkaniowej i niezakłócaj>cych jej.

Tereny zabudowy usługowej

U – Zabudowa usługowa

US – Usługi sportu i rekreacji

UT – Usługi turystyki

Pensjonaty, usługi hotelarskie, informacji turystycznej, 

gastronomii i inne usługi Wwiadczone turystom.

Tereny zieleni

ZN - ZieleM chroniona

ZP - ZieleM urz>dzona

ZE - ZieleM ekologiczno – krajobrazowa

 Tereny zieleni przeznaczone do utrzymania i rozwoju 

struktur przyrodniczych niewymagaj>ce urz>dzenia i stałej 

pielCgnacji. W szczególnoWci s> to tereny zadrzewieM 

i zaroWli, muraw i wrzosowisk, torfowisk, cieków, oczek 

wodnych oraz zespoły roWlinnoWci bagiennej, trwałe, 

półnaturalne ł>ki i pastwiska.

Tereny ucytkowane rolniczo

R - Tereny rolnicze

Tereny komunikacji

KD-Z j/p – Drogi i ulice zbiorcze

KD-L j/p – Drogi i ulice lokalne

KD-D j/p – Drogi i ulice dojazdowe

KD-X – Wydzielone publiczne place, ci>gi piesze, pieszo 

– jezdne i rowerowe, parkingi

KK – Tereny urz>dzeM transportu kolejowego

Tereny infrastruktury technicznej

K – Tereny urz>dzeM odprowadzania i oczyszczania 

Wcieków

E – Tereny urz>dzeM elektroenergetycznych


