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UCHWAŁA NR XXII/601/16
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe w rejonie
Twierdzy Wisłoujście i ulicy Charpantiera w mieście Gdańsku
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz. U. z 2015 roku poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz.1830,
poz.1890), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku
poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 roku poz. 774)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdańska” uchwalonego uchwałą nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia
20 grudnia 2007 roku uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe w rejonie
Twierdzy Wisłoujście i ulicy Charpantiera w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 1314) zwany
dalej „planem”, obejmujący obszar o powierzchni ok. 1,62 ha, położony w jednostce urbanistycznej Stogi
Portowe, w sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście, ograniczony ulicami Pokładową i Charpantiera, wodami
Martwej Wisły oraz terenami usługowymi i przemysłowymi.
§ 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego
przeznaczenie zostało zdefiniowane w § 3 i skonkretyzowane w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony
także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii
komórkowej) oraz zieleń;
2) powierzchnia biologicznie czynna – teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
3) miejsce postojowe dla rowerów – miejsce zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości, dostępne
bezpośrednio z poziomu terenu lub za pomocą pochylni, umożliwiające pozostawienie roweru, w którym
możliwe jest przymocowanie przynajmniej ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale związanego
z podłożem lub budynkiem. Miejsca postojowe dla rowerów powinny być usytuowane możliwie jak
najbliżej wejścia do budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60% miejsc postojowych lokalizuje
się w miejscu zadaszonym (mogą być w budynku mieszkalnym). Minimum 20% miejsc lokalizuje się na
zewnątrz budynku, nie dalej niż 25 m od wejścia. Zaleca się:
a) wyposażenie miejsc przeznaczonych na długi postój (powyżej 3 godzin) w osłonę przed deszczem lub
sytuowanie ich wewnątrz budynku,
b) sytuowanie miejsc postojowych zewnętrznych w miejscu dobrze widocznym, łatwo dostępnym,
nie utrudniającym ruchu pieszego, najlepiej strzeżonym, monitorowanym lub zamykanym;
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4) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej,
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;
5) 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;
6) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie
przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na
jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są
zagospodarowaniem tymczasowym;
7) nośnik reklamy – zewnętrzne urządzenie lub powierzchnia, na którym jest eksponowana reklama lub
informacja handlowa albo samo jest reklamą lub informacją handlową. Do nośników reklam nie wlicza się:
nośników miejskich i przyrodniczych systemów informacji, tymczasowych nośników reklam (takich jak:
reklamy remontowo-budowlane, reklamy okolicznościowe związane z wydarzeniami kulturalno-sportowoedukacyjno-społecznymi organizowanymi na terenie miasta), mebli miejskich, elementów
zagospodarowania sezonowych ogródków gastronomicznych, tzw. potykaczy oraz nośników reklam na
pojazdach samobieżnych;
8) szyld – informacja wizualna o stałej treści, zawierająca nazwę lub/i informacje o prowadzonej działalności,
umieszczona w miejscu wykonywania działalności;
9) powierzchnia ekspozycyjna – powierzchnia służąca eksponowaniu reklam, informacji handlowych lub
wizualnych, której wielkość liczy się jako maksymalną możliwą powierzchnię jej rzutu na płaszczyznę
pionową;
10) powierzchnia ekspozycyjna świecąca zmienna – typ powierzchni ekspozycyjnej, na której treści
generowane są przy pomocy technologii elektronicznej, cyfrowej lub wykorzystującej inne nowoczesne
technologie.
§ 3. Definicje przeznaczeń terenów. Przeznaczenie każdego terenu może być uszczegółowione w karcie
terenu.
1. Zieleń i wody:
1) ZP62 zieleń urządzona miejska zieleń urządzona dostępna dla publiczności, np.: parki, zieleńce, ogrody
zabytkowe i tematyczne. Dopuszcza się:
a) budynki obsługujące użytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego,
pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegółowej lokalizacji lub zasad kształtowania zabudowy,
b) obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające pozwolenia na budowę;
2)

Z64 zieleń krajobrazowo-ekologiczna, np.: drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z zielenią
przywodną, międzywala, tereny podmokłe, żarnowczyska, wydmy, zieleń na skarpach, naturalne
zadrzewienia i zakrzewienia.
2. Tereny komunikacji:

1) KD80 ulice dojazdowe;
2) KS obsługa transportu drogowego, np.: parkingi, garaże, stacje obsługi samochodów, stacje paliw, centra
logistyczne, autoporty.
3. Na terenach transportu drogowego, o których mowa w ust. 2 dopuszcza się obiekty stanowiące
tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty
przystankowe, w tym również na lokalizacjach tymczasowych.
§ 4. 1. Ustalone w planie parametry: wielkość powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia
biologicznie czynna oraz intensywność zabudowy nie dotyczą działek budowlanych wydzielanych wyłącznie
dla urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej.
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2. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają
oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 5. Zasady dotyczące sposobu umieszczania nośników reklam i szyldów
1. Zakazuje się umieszczania:
1) nośników reklam i szyldów z powierzchnią ekspozycyjną świecącą zmienną;
2) nośników reklam na ogrodzeniach, balustradach, murach i konstrukcjach oporowych.
2. Ustala się zasady lokalizacji nośników reklam na obiektach:
1) na wiatach przystankowych dopuszcza się lokalizację maksymalnie trzech nośników reklam o powierzchni
ekspozycyjnej do 3 m2 każdy, pod warunkiem zachowania widoczności nadjeżdżającego pojazdu
komunikacji zbiorowej i nazwy przystanku.
3. Ustala się zasady lokalizacji szyldów:
1) dla każdej prowadzonej w budynku działalności gospodarczej dopuszcza się na elewacji budynku jeden
szyld równoległy do lica budynku o powierzchni do 3 m2 i jeden szyld prostopadły do lica budynku
o powierzchni do 0,5 m2;
2) szyldy umieszcza się wedle jednolitych reguł (forma, wielkość, długość wysięgnika oraz jednakowa
wysokość umiejscowienia) w obrębie jednego budynku;
3) dopuszcza się przysłonięcie szyldami maksymalnie 20% powierzchni otworu okiennego.
§ 6. Zasady dotyczące regulacji w zakresie estetyki
1. Regulacje planu w zakresie ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych:
1) Zakaz realizacji ogrodzeń z paneli betonowych i żelbetowych.
§ 7. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 3 tereny oznaczone numerami trzycyfrowymi od
001 do 003.
2. Dla każdego z w/w terenów określa się ustalenia szczegółowe ujęte w kartach terenów.
§ 8. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001–KD80/KS MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STOGI PORTOWE W REJONIE TWIERDZY
WISŁOUJŚCIE I ULICY CHARPANTIERA W MIEŚCIE GDAŃSKU, O NUMERZE EWIDENCYJNYM:
1314
1. Numer terenu: 001.
2. Powierzchnia terenu: 1,36 ha.
3. Przeznaczenie terenu: KD80/KS teren ulicy dojazdowej zawierający tereny obsługi transportu
drogowego: ulica J. Charpantiera, pętla autobusowa, miejsca postojowe dla samochodów osobowych
i autobusów, miejsca postojowe dla rowerów, wraz z umocnieniem brzegu Martwej Wisły.
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 22,5 m do 76,0 m;
2) przekrój: jedna jezdnia po dwa pasy ruchu;
3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;
4) wyposażenie minimalne: chodnik.
5. Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez skrzyżowanie z ulicą Pokładową (poza granicami
planu).
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) strefy ochrony dóbr kultury:
a) teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej,
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b) teren objęty strefą ochrony ekspozycji Twierdzy Wisłoujście;
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 10 pkt. 1, 2, 4, 5,
b) istniejąca nawierzchnia brukowana do zachowania;
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: wszelkie prace ziemne związane
z szerokoprzestrzennymi i głębokimi wykopami wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań
archeologicznych, przy realizacji wykopów związanych z infrastrukturą wymagany jest nadzór
archeologiczny.
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) część terenu położona jest w obszarze Natura 2000 Twierdza Wisłoujście PLH220030, jak na rysunku
planu;
2) część terenu położona w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), jak na
rysunku planu;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: na obszarze OSTAB: 50% powierzchni działki
budowlanej objętej inwestycją;
4) 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: teren objęty granicami obszaru rehabilitacji
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) planowane działania: przebudowa i rozbudowa przestrzeni ulicy wraz z infrastrukturą techniczną,
parkingami, małą architekturą i oświetleniem;
2) oczekiwane rezultaty:
a) poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu,
b) uporządkowanie przestrzeni publicznych;
3) parametry ulicy i warunki zagospodarowania: zgodnie z ust. 4.
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: zakaz tymczasowego zagospodarowania.
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;
4) urządzenia techniczne:
a) dopuszcza się z zastrzeżeniem lit. b,
b) zakaz lokalizacji budowli i urządzeń mających negatywny wpływ na krajobraz kulturowy chronionego
obszaru i obiektu zabytkowego, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1 lit. b;
5) zieleń: dopuszcza się;
6) inne: szyldy: zgodnie z §5 ust. 3.
11. Stawka procentowa: 30%.
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów:
1) część terenu, jak na rysunku planu, położona w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią podlega
przepisom ustawy Prawo wodne zawierającym zakazy wykonywania robót i czynności, które mogą
utrudnić ochronę przed powodzią, zwiększyć zagrożenie powodziowe lub spowodować zagrożenia dla
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jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, a także dopuszczającym możliwość uzyskania zwolnienia
z tych zakazów;
2) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) teren położony w granicach portu morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania
należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) cały teren położony w obszarze zagrożonym powodzią o niskim prawdopodobieństwie wynoszącym 0,2%;
2) w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów budowlanych należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do
rzędnej +2,15 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza;
3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego – 200.
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) pamiątkowy obelisk wraz z otoczeniem;
2) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględnić podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25
m n.p.m.;
3) istniejąca magistrala wodociągowa o średnicy 300 mm.
§ 9. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002–ZP62 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STOGI PORTOWE W REJONIE TWIERDZY
WISŁOUJŚCIE I ULICY CHARPANTIERA W MIEŚCIE GDAŃSKU, O NUMERZE EWIDENCYJNYM:
1314
1. Numer terenu: 002.
2. Powierzchnia terenu: 0,06 ha.
3. Przeznaczenie terenu: ZP62 tereny zieleni urządzonej wraz z umocnieniem brzegu Martwej Wisły.
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. 9, 10, 11, 12;
2) zakaz lokalizacji nośników reklam;
3) zakaz lokalizacji budowli i urządzeń mających negatywny wpływ na krajobraz kulturowy chronionego
obszaru i obiektu zabytkowego, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 lit. b;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy.
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy J. Charpantiera (001-KD80/KS);
2) parkingi: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją:
a) dla samochodów osobowych: wyklucza się,
b) dla rowerów: dopuszcza się;
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;
5) odprowadzenie wód opadowych: do układu odwadniającego;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
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8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) strefy ochrony dóbr kultury:
a) teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej,
b) teren objęty strefą ochrony ekspozycji Twierdzy Wisłoujście;
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: stosuje się zasady, o których mowa w ust. 6 pkt. 2, 3;
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: wszelkie prace ziemne związane
z szerokoprzestrzennymi i głębokimi wykopami wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań
archeologicznych, przy realizacji wykopów związanych z infrastrukturą wymagany jest nadzór
archeologiczny.
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) część terenu położona jest w obszarze Natura 2000 Twierdza Wisłoujście PLH220030, jak na rysunku
planu;
2) teren położony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku
planu;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni terenu;
4) nowe nasadzenia zgodnie z warunkami siedliskowymi;
5) obowiązuje poziom hałasu w środowisku dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
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, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 3;
5) zieleń: obowiązkowa, kształtowana dowolnie.
13. Sposoby i terminy
zagospodarowania.

tymczasowego

zagospodarowania

terenu:

zakaz

tymczasowego

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren objęty granicami obszaru rehabilitacji
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) planowane działania:
a) uporządkowanie i pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej,
b) budowa elementów małej architektury;
2) oczekiwane rezultaty:
a) poprawa wizerunku terenu,
b) uporządkowanie przestrzeni publicznych;
3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania: zgodnie z ust. 9.
15. Stawka procentowa: 30%.
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów:
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1) część terenu, jak na rysunku planu, położona w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią podlega
przepisom ustawy Prawo wodne zawierającym zakazy wykonywania robót i czynności, które mogą
utrudnić ochronę przed powodzią, zwiększyć zagrożenie powodziowe lub spowodować zagrożenia dla
jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, a także dopuszczającym możliwość uzyskania zwolnienia
z tych zakazów;
2) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) teren położony w granicach portu morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania
należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) cały teren położony w obszarze zagrożonym powodzią o niskim prawdopodobieństwie wynoszącym 0,2%;
2) w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów budowlanych należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do
rzędnej +2,15 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza;
3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego – 200.
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: w
rozwiązaniach technicznych należy uwzględnić podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m
n.p.m..
§ 10. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003–Z64 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STOGI PORTOWE W REJONIE TWIERDZY
WISŁOUJŚCIE I ULICY CHARPANTIERA W MIEŚCIE GDAŃSKU, O NUMERZE EWIDENCYJNYM:
1314
1. Numer terenu: 003.
2. Powierzchnia terenu: 0,20 ha.
3. Przeznaczenie terenu: Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej wraz z umocnieniem brzegu
Martwej Wisły.
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. 9, 10, 11;
2) zakaz lokalizacji nośników reklam;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy.
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy J. Charpantiera (001-KD80/KS);
2) parkingi: wyklucza się;
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;
5) odprowadzenie wód opadowych: do układu odwadniającego;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.
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10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) strefy ochrony dóbr kultury:
a) teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej,
b) teren objęty strefą ochrony ekspozycji Twierdzy Wisłoujście;
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: stosuje się zasady, o których mowa w ust. 6 pkt 2;
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: wszelkie prace ziemne związane
z szerokoprzestrzennymi i głębokimi wykopami wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań
archeologicznych, przy realizacji wykopów związanych z infrastrukturą wymagany jest nadzór
archeologiczny.
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) część terenu położona jest w obszarze Natura 2000 Twierdza Wisłoujście PLH220030, jak na rysunku
planu;
2) teren położony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku
planu;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni terenu;
4) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu i zakrzaczeń.
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.
13. Sposoby i terminy
zagospodarowania.

tymczasowego

zagospodarowania

terenu:

zakaz

tymczasowego

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: teren objęty granicami obszaru rehabilitacji
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) planowane działania: uporządkowanie zieleni;
2) oczekiwane rezultaty: zachowanie enklawy naturalnej zieleni.
3) warunki zagospodarowania: zgodnie z ust. 9.
15. Stawka procentowa: 30%.
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów:
1) część terenu, jak na rysunku planu, położona w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią podlega
przepisom ustawy Prawo wodne zawierającym zakazy wykonywania robót i czynności, które mogą
utrudnić ochronę przed powodzią, zwiększyć zagrożenie powodziowe lub spowodować zagrożenia dla
jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, a także dopuszczającym możliwość uzyskania zwolnienia
z tych zakazów;
2) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) teren położony w granicach portu morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania
należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) cały teren położony w obszarze zagrożonym powodzią o niskim prawdopodobieństwie wynoszącym 0,2%;
2) w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów budowlanych należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do
rzędnej +2,15 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza;
3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego – 200.
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18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: w
rozwiązaniach technicznych należy uwzględnić podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m
n.p.m..
§ 11. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:
1) część graficzna – rysunek planu Stogi Portowe w rejonie Twierdzy Wisłoujście i ulicy Charpantiera
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. Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Westerplatte - Twierdza Wisłoujście w Gdańsku, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska
Nr III/29/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 17z dnia 3 lutego 2003r., poz. 183).
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska
Bogdan Oleszek
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/601/16
Rady Miasta Gdańska z dnia 28.04.2016r.

Poz. 1984
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/601/16
Rady Miasta Gdańska z dnia 28.04.2016r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe w rejonie Twierdzy
Wisłoujście i ulicy Charpantiera w mieście Gdańsku był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od
04.01.2016 roku do 03.02.2016 roku.
W ustawowym terminie, tj. do dnia 17.02.1016 roku, do projektu planu nie wpłynęło żadne pismo z
uwagami.
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/601/16
Rady Miasta Gdańska z dnia 28.04.2016r.
Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy.

