
 

 

UCHWAŁA NR XVI/181/2012 

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 

z dnia 23 maja 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puszcz Gdański 

„Rejon ul. Przy Torze - zmiana”.  

Na podstawie art.  18   ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym (tekst jednolity 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz.1203; z 2005 r.  Nr 172,  poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz.128,  Nr 181, poz. 1337; 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; z 2009 r. Nr 52,  poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142,  poz.  

146,  Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.  Nr 21,  poz. 113,  Nr 117,  poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 

149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 14 ust. 8, art. 20 ust.1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 

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 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 

220, poz. 1413; z 2010 r. Nr  24, poz.  124,  Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,  poz. 

871, Nr 149,  poz. 996, Nr 155,  poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miasta uchwala, 

co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. 

Przy Torze – zmiana” – obejmujący obszar położony w południowej części miasta na wschód od ul. 

Grunwaldzkiej i zachód od linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, po stwierdzeniu, że nie  narusza ustaleń 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański,  

uchwalonego uchwałą Nr XLIX/490/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2010 r.  

2. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi około 30 ha.  

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały oraz w załącznikach do niej.  

2. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) rysunek   planu w skali 1: 1000   wraz z wyrysem   ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański – stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie  realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych – stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 czerwca 2012 r.

Poz. 2099



Rozdział 1. 
Przepisy ogólne  

§ 3. Podstawowym celem planu jest stworzenie prawnych warunków dla zagospodarowania przestrzennego 

obszaru polegającego na wprowadzeniu możliwości lokalizowania obiektów wielkopowierzchniowych, 

kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju i w zgodności z wymogami  ładu przestrzennego. Plan ma za 

zadanie stworzenie warunków prawnych do:  

1) ustalenia przeznaczenia terenów i sposobów ich zagospodarowania dla fragmentu południowej części 

miasta;  

2) ochrony terenów aktywnych przyrodniczo;  

3) budowy, przebudowy i rozbudowy elementów układu komunikacyjnego niezbędnego do obsługi terenów 

przeznaczonych pod zabudowę oraz dla poprawy dostępności istniejącego zainwestowania;  

4) budowy, przebudowy i rozbudowy elementów infrastruktury technicznej.  

§ 4. 1. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych na 

rysunku planu i obowiązują łącznie.  

2. Ustalenia planu zawarte w uchwale obejmują:  

1) przepisy ogólne – zawarte w Rozdziale I;  

2) ustalenia ogólne– zawarte w Rozdziale II - dotyczą całego obszaru planu, bądź jego większych 

fragmentów;  

3) ustalenia szczegółowe - zawarte w Rozdziale III;  

4) przepisy końcowe – zawarte w Rozdziale IV.  

§ 5. 1. Obowiązującymi elementami ustaleń planu i wyznaczonymi na rysunku planu są:  

1) granica obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym lub zróżnicowanych zasadach 

zagospodarowania, oznaczone następującymi symbolami:  

- 1.UH, 2.UH, 3.UH, 4,UH, 5.UH, 6.UH - tereny zabudowy usługowej,  

- 7.ZP, 8.ZP, 9.ZP, 10.ZP– tereny zieleni urządzonej,  

- 11.WS, 12.WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych,  

- 13.WZR– tereny wód powierzchniowych śródlądowych, zbiornik retencjonujący wody opadowe,  

- 1.KD-Z – teren drogi publicznej – droga zbiorcza,  

- 2.KD-L, 3.KD-L– tereny dróg publicznych– droga lokalna;  

4) obowiązujące linie zabudowy;  

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

6) granice terenów i obiekty chronione na podstawie przepisów odrębnych.  

2. Elementami informacyjnymi oznaczonymi na rysunku planu, nie będącymi ustaleniami planu 

miejscowego są:  

1) projektowana magistrala wodociągowa;  

2) projektowana sieć wodociągowa;  

3) projektowana sieć kanalizacji deszczowej;  

4) projektowana sieć kanalizacji sanitarnej;  

5) projektowany przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej;  

6) przepompownia;  
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7) wody płynące, rowy melioracyjne.  

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) akcencie architektonicznym - należy przez to rozumieć: element architektoniczny kompozycji elewacji 

budynku,  cechami wyróżniający się z otoczenia i stanowiący punkt orientacyjny w przestrzeni;  

2) dachach płaskich - należy przez to rozumieć formę dachu budynku, w którym poszczególne połacie 

dachowe pochylone są pod kątem od 2 do 5 stopni, możliwość sytuowania tarasów – dla poszczególnych 

pionów komunikacyjnych ustala się możliwość przekroczenia max. wysokości budynku o 1m. w celu 

wykonania wyjścia na taras (powierzchnia poszczególnych wyłazów nie może przekraczać 20 m
2
);  

3) dachach kolebkowych - należy przez to   rozumieć: formę dachu stromego, w którym połać dachu ma 

kształt walca przeciętego w poziomie o powierzchni kołowej lub eliptycznej;  

4) detalu i elementach wykończeniowych – należy przez to rozumieć, elementy znajdujące się na elewacji 

obiektu typu: materiały wykończeniowe, daszki, schody, poręcze, klamki, domofony, skrzynki pocztowe 

itp.;  

5) dopuszczeniu - należy przez to rozumieć zgodność z planem w szczególnych przypadkach wymagających 

spełnienia warunków wymienionych w ustaleniach szczegółowych;  

6) kondygnacji - należy  przez   to    rozumieć   kondygnację    nadziemną. Ilości kondygnacji podziemnych 

nie określa się;  

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć: linię ograniczającą obszar na którym 

dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli   naziemnych  

niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;  

8) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć: linię wyznaczającą obowiązkową lokalizację  

jednej z elewacji budynku, przy dopuszczeniu zabudowy elewacji minimum na 60% długości linii; 

ustanowiona na terenie obowiązująca linia zabudowy nakłada na inwestora  obowiązek lokalizacji 

budynków w pierwszej kolejności na tej linii;  

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć teren wyznaczony przez rzut pionowy zewnętrznych 

krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów 

budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów 

drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, 

oświetlenia zewnętrznego;  

10) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię niezabudowaną 

i nieutwardzoną, pokrytą roślinnością urządzoną lub naturalną, a także wodą. W powierzchnię tę nie włącza 

się powierzchni parkingów i dróg wewnętrznych;  

11) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;  

12) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

13) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - 

wysokościowej w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;  

14) rzemiośle usługowym – należy    przez    to rozumieć: usługi rzemieślnicze (np. szewc, krawiec, stolarz, 

mechanik, fryzjer, zakład naprawy sprzętu RTV, itp.); oraz inną działalność na zasadzie analogii do 

wymienionych powyżej nie powodującej przekroczeń wartości normatywnych zanieczyszczeń powietrza 

i poziomu dźwięku w środowisku dla zabudowy mieszkaniowej, jak również powstawania odorów 

i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń;  

15) stawce procentowej - należy przez to rozumieć jednorazową opłatę wnoszoną na rzecz gminy, określoną 

w stosunku procentowym   do    wzrostu    wartości     nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu na 

zasadach określonych w art. 36 ust. 3 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;  

16) symbolu – należy przez to rozumieć oznaczenie terenu składające się z numeru, kropki i litery bądź liter;  

17) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach 

zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony 

także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej;  
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18) terenie  zabudowy  usługowej –  należy    przez    to   rozumieć   tereny   zabudowy                                                                                                                     

mieszczące  usługi  komercyjne,  rzemiosło  usługowe  oraz  zabudowę  produkcyjną;  

19) usługach komercyjnych - należy  przez to rozumieć usługi: handlu , gastronomii, biura, usługi turystyki, 

łączności, centra konferencyjne i wystawiennicze, usługi finansowe, działalność gospodarczą związaną 

z wykonywaniem wolnych zawodów, hotele, motele, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 

przekraczającej 2000 m
2
;  

20) zabudowie produkcyjnej - należy przez to rozumieć teren obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów; zakres dopuszczalnych funkcji: działalność produkcyjna, funkcje magazynowe, składowe, 

dystrybucyjne, warsztaty samochodowe (montaż, demontaż), stacje paliw, hurtownie, złomowiska, 

składowanie (zakaz składowania na odkrytym terenie), warsztaty ślusarskie, tokarskie i analogiczne, usługi 

elektrotechniczne, zakłady kamieniarskie, zakłady pogrzebowe, zakłady produkcyjne, myjnie, centra 

logistyczne; nie powodujące przekroczeń wartości  normatywnych zanieczyszczeń powietrza i poziomu 

dźwięku w środowisku, jak również  powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń  – 

wszelką uciążliwość wynikającą z prowadzonej działalności należy zamknąć w granicach własnej działki;  

21) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od naturalnej warstwicy 

terenu, uśrednioną w granicach rzutu budynku (nie dotyczy kominów, szybów windowych i akcentów 

architektonicznych, które mogą przekroczyć max. wysokość o 1 m.);  

22) budowie urządzeń infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć  budowę drogi oraz 

wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.  

§ 7. Określenia inne niż użyte w § 6 uchwały należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi 

w przepisach odrębnych.  

Rozdział 2. 
Ustalenia ogólne  

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

1. Ustala się w celu ochrony ładu przestrzennego w obszarze planu:  

1) realizację zasad zagospodarowania terenów i zasad dotyczących zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 

w planie ustaleniami i warunkami;  

2) realizację ustaleń zawartych w § 9 - §16 i w Rozdziale III.  

2. Wymaga się wysokiego standardu zabudowy i wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych:  

1) elementy architektury powinny reprezentować wysoką wartość estetyczną i użytkową. Muszą być  

realizowane w ujednoliconej stylistyce z użyciem materiałów o szlachetnych fakturach jak : drewno, 

okładziny kamienne,  wyprawy tynkarskie lub ceramiczne o szlachetnych fakturach, elementy ślusarskie – 

stal, żelazo kute, stal nierdzewna; wyklucza się okładziny z papy i PCV; kolorystyka elementów powinna 

być zharmonizowana z kolorystyką i fakturą naturalnych materiałów – zakaz stosowania jaskrawych 

kolorów, dopuszczona kolorystka kolorów ziemi – beże, szarości, brązy, biele, oliwkowe itp.;  

2) w powierzchniach utwardzonych (przejścia piesze, ścieżka rowerowe, przejazdy) należy stosować 

materiały o szlachetnych fakturach (bruk, kamień, żwir, płyty o fakturach naturalnych materiałów, kostka 

brukowa betonowa itp.).  

3. Zasady grodzenia:  

1) styl grodzenia dostosowany do charakteru obiektu budowlanego (projekt ogrodzenia musi stanowić 

integralną część projektu budowlanego objętego opracowaniem – wyłącznie dopuszczone formy 

ogrodzenia to: murowane pełne, ceglane, kamień, ogrodzenia systemowe sztywne z prętów, z elementów 

drewnianych), bezwzględny zakaz stosowania prefabrykatów betonowych;  

2) wysokość ogrodzenia:  

a) do 1,8 m dla terenów usługowych;  

3) zabezpieczenie służebności dostępu terenu o szerokości 6,0 m w celu realizacji robót konserwacyjnych 

terenów wód powierzchniowych.  
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4. Zagospodarowanie działki stanowi integralną część z obiektem budowlanym. Budynek nie może 

funkcjonować oddzielnie bez obligatoryjnie zapisanego w planie zagospodarowania pozostałej części działki 

budowlanej.  

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  

1. Na obszarze objętym planem ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej Nr 

decyzji 82/Archeol. (cmentarzysko) – oznaczona  jak  na  rysunku planu.  

Dla  obiektów  archeologicznych i ich  stref  ochronnych   obowiązuje   wymóg  uzgadniania wszelkich    

projektów i planów z właściwym   terytorialnie   Konserwatorem  Zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum 

Archeologicznego w Gdańsku.  

W strefie, dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, obowiązuje zakaz wykonywania 

jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody właściwego terytorialnie Konserwatora 

Zabytków, który każdorazowo określi inwestorowi, w wydanym pozwoleniu, zakres niezbędnych do 

wykonania, archeologicznych badań ratowniczych, wyprzedzających proces zainwestowania terenu.  

2. Ustala   się   obowiązek wystąpienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem 

o wydanie pozwolenia na badania, z 2 - miesięcznym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia wykonania, 

archeologicznych badań ratowniczych, oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami.  

3. W przypadku odkrycia przez osobę prowadzącą roboty budowlane lub ziemne przedmiotu co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż   jest   on   zabytkiem, osoba ta jest zobowiązana:  

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  

2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce odkrycia;  

3) niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe, 

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.  

§ 10. W obszarze opracowania ustala się zasady ochrony środowiska i przyrody  

1. Budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi, w szczególności usługowe, winny posiadać rozwiązania 

techniczne i materiałowe gwarantujące ochronę przed hałasem, w tym ustalone   zgodnie z przepisami 

o środowisku – dla   obiektów    związanych   ze     stałym i wielogodzinnym pobytem młodzieży.  

2. Dla istniejącego zadrzewienia dopuszcza się wycinkę, ze względu na bezpieczeństwo ruchu oraz w celu 

niezbędnych cięć sanitarnych lub w związku z przebudową cieków, rowów melioracyjnych i zbiorników 

wodnych na terenach ZP i WS.  

3. Wszelkie działania inwestycyjne na terenach WS, związane z zagospodarowaniem terenu, w tym 

z realizacją uzbrojenia, sytuowaniem reklam wymagają uzyskania odstępstwa od prawa wodnego i uzyskania 

pozwolenia wodno-prawnego; oraz uzgodnienia z właściwym terenowo zarządem melioracji i urządzeń 

wodnych.  

4. Dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 

zaleca się wprowadzenie gatunków odpornych na podwyższone stężenie zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego.  

5. Dla realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m
2 

należy zastosować 

rozwiązania chroniące środowisko poprzez zastosowanie prawidłowych rozwiązań dla odprowadzenia wód 

opadowych i ścieków sanitarnych, oszczędność energii, a także zastosować rozwiązania projektowe 

uwzględniające krajobraz, bezpieczeństwo i zdrowie ludzi oraz nie pogarszające jakości życia mieszkańców.  

6. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności powinien być bezwzględnie ograniczony 

do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się na nim pomieszczenia 

przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi 

uciążliwościami.  

7. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 

środowiska gruntowo – wodnego.  
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8. Przy realizacji i użytkowaniu planowanego zagospodarowania terenu należy zastosować takie 

rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym 

w tym zanieczyszczeniu powietrza, wód, gleby z racji dopuszczonej funkcji.  

9. Ustala się stosowanie odpowiednio dużych przepustów pod drogami w celu ograniczenia przerywania 

powiązania ekologicznego systemu Osnowy Przyrodniczej Miasta elementami infrastruktury technicznej.  

10. W przypadku konieczności dokonywania wycinek drzew i krzewów należy uzyskiwać wymagane 

przepisami prawa odpowiednie decyzje administracyjne.  

11. Masy ziemne, powstałe podczas prac budowlanych, w pierwszej kolejności zagospodarować w miejscu 

realizacji inwestycji, z dopuszczeniem usunięcia ich nadmiaru zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Przy realizacji planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych 

gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko 

występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących 

grzybów objętych ochroną.  

13. Ustala się warunki wynikające z ochrony środowiska:  

1) zakaz przeprowadzania robót ziemnych powodujących naruszenie stosunków gruntowo-wodnych i rzeźby 

terenu za wyjątkiem robót ziemnych związanych z doprowadzeniem uzbrojenia, budową małej 

architektury, a także terenów przeznaczonych do rekultywacji w granicach realizacji poszczególnych 

inwestycji;  

2) zakaz odprowadzania nieczystości płynnych do gruntu, a także rozlewania na działce;  

3) zakaz stosowania indywidualnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków 

i gospodarki odpadami;  

4) zakaz stosowania nośników energii cieplnej przekraczających dopuszczalną emisję gazu i pyłu do 

środowiska;  

5) pełne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków komunalnych 

i opadowych, z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska;  

6) obowiązek przyłączenia budynków do istniejącego lub realizowanego uzbrojenia;  

7) komunalny system odbioru odpadów;  

8) obowiązek zachowania i uzupełnienia istniejącego zadrzewienia w formie szpalerowej wzdłuż ulic;  

9) tereny znajdujące się w strefie oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych można 

przeznaczyć pod zabudowę po uprzednim ich przystosowaniu do projektowanej zabudowy.  

§ 11. Ustala się zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

1. Ustala się podstawowe elementy przestrzeni publicznej: ulice, drogi, tereny zieleni i wód 

powierzchniowych.  

2. Dopuszcza się na terenach przestrzeni publicznych lokalizację elementów małej architektury 

w uzgodnieniu z zarządcą terenu lub odpowiednio dla terenów chronionych zgodnie z przepisami odrębnymi.  

3. Na terenach przestrzeni publicznej ustala się zakazy lokalizacji:  

1) ogrodzeń zgodnie z § 8 pkt 3 uchwały;  

2) tymczasowej zabudowy oraz obiektów tymczasowych;  

3) budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu.  

4. Dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m
2
.  

5. Dopuszcza się reklamy na nowych budynkach w miejscach i wielkości określonej  

w projektach budowlanych tych obiektów oraz lokalizacji szyldów związanych z  

prowadzoną na miejscu działalnością, o pow. maksymalnie  0,5 m
2
.  

§ 12. Zasady i ogólne warunki scalania i podziału nieruchomości  
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Warunki scalania i podziału nieruchomości – nie dotyczy.  

§ 13. Zasady i ogólne warunki podziału nieruchomości  

1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się podziały nieruchomości.  

2. Przy realizacji nowych podziałów geodezyjnych należy zapewnić dostęp do drogi publicznej, który może 

być zrealizowany za pomocą układów dróg wydzielonych na rysunku planu oraz niewydzielonych dróg 

wewnętrznych, lub też zrealizowany na zasadach służebności zgodnie z przepisami odrębnymi.  

3. Na obszarze planu ustala się wielkości powierzchni działek nowo wydzielanych dla zabudowy 

usługowej:  

1) minimalna powierzchnia działki – 2000 m
2
;  

2) dla procedur ustalonych na podstawie przepisów odrębnych oraz dla wydzieleń dla sieci i małych urządzeń 

sieciowych infrastruktury technicznej, oraz podziałów korygujących i porządkujących ustala się 

dopuszczenie wymaganych wydzieleń nie określając wielkości działek;  

3) na obszarze planu nie ustala się wielkości działek dla terenów zieleni i komunikacji.  

4. Na obszarze planu ustala się szerokość frontów działek:  

1) minimalna – 50,0 m;  

2) maksymalna: nie określa się;  

3) ustalanie minimalnej szerokości frontów działek nie dotyczy procedur ustalonych na podstawie przepisów 

odrębnych oraz dla wydzieleń dla sieci i małych urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej, oraz 

podziałów korygujących i porządkujących.  

5. Na obszarze planu ustala się kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego, który powinien 

w miarę możliwości być zbliżony do 90
0
.  

6. dopuszcza się korektę wydzieleń geodezyjnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 

infrastruktury technicznej oraz układu drogowego.  

§ 14. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów oraz narażonych na niebezpieczeństwo powodzi  

1. Na obszarze objętym planem ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej Nr 

decyzji 82/Archeol., jak w § 9.  

2. Wszelkie prace prowadzone na obszarach i obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymagają 

zezwolenia właściwego konserwatora zabytków.  

3. Obszar planu położony jest w zasięgu powierzchni ograniczającej lotniska wojskowego Pruszcz Gdański. 

Projektowane inwestycje o wysokości równej i większej od 10,0 m nad poziomem terenu należy każdorazowo 

zgłosić, przed wydaniem pozwolenia na budowę do właściwego organu służby ruchu lotniczego sił zbrojnych 

RP.  

4. Przez teren 3. UH, 2.KD-L, 2. UH, 8. ZP, 12.WS przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 

kV wraz z pasem ograniczeń o szerokości 14 m (po 7 m od osi linii), wszelkie inwestycje prowadzone w strefie 

należy uzgadniać z gestorem sieci elektroenergetycznej. W przypadku skablowania linii powyższe ustalenie nie 

obowiązuje.  

5. W strefie ograniczeń wzdłuż terenów  kolejowych na terenach nr 6.UH, 8.ZP, 10.ZP, 12.WS i 2.KD-L 

obowiązują przepisy odrębne.  

6. Należy zapewnić dogodny dojazd do obiektów na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof  lub wojny.   

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

1. W granicach opracowania planu projektowanym podstawowym układem drogowym są drogi publiczne:  

1) droga zbiorcza 1.KD-Z, mająca swą kontynuację w kierunku wschodnim, prowadząc przez teren kolejowy 

-  linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, w kierunku południowym poza granicami planu mająca 

projektowane skrzyżowanie z drogą krajową nr 91; ustala się dla niej:  
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a) prawo do lokalizacji przystanków autobusowych,  

b) prawo do realizacji chodników ze ścieżką rowerową,  

c) kiosków z prasą,  

d) zakaz wprowadzania zjazdów do obsługi terenów sąsiednich,  

e) zakaz likwidacji istniejącego rowu łączącego ciek wodny Struga Gęś z terenami oznaczonymi na 

rysunku planu symbolem 11.WS i 12.WS;  

2) droga lokalna 2.KD-L, obsługująca tereny projektowanej zabudowy usługowej, powiązana z projektowaną 

drogą zbiorczą na północy poza  granicami planu;  

3) droga lokalna 3.KD-L, będąca połączeniem drogi 2.KD-L i projektowanej drogi zbiorczej na północy poza  

granicami planu;  

4) Dla ulic zaliczanych do klasy dróg lokalnych ustala się prawo do lokalizacji przystanków autobusowych, 

kiosków z prasą oraz realizacji chodników ze ścieżką rowerową.  

2. Wskazane na rysunku planu drogi rowerowe są ideą powiązania komunikacyjnego lokalnego 

z Międzynarodową Trasą Rowerową. Ich dokładny przebieg i parametry będą ustalone na etapie projektu 

zagospodarowania terenu.  

3. W liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, istnieje możliwość przykrycia istniejących 

rowów, ich skanalizowania na tym fragmencie drogi.  

4. W liniach rozgraniczających ulic, należy przewidzieć pasy techniczne do lokalizacji urządzeń 

podziemnych.  

5. Należy przewidzieć obowiązkową ochronę projektowanej zabudowy na terenach wyznaczonych planem 

lokalizowanej w sąsiedztwie dróg, przed ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym, zgodnie 

z wymaganymi standardami.  

6. Do realizacji dróg publicznych mają zastosowanie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie.  

7. Sposób rozwiązywania skrzyżowań dróg publicznych, powinien być dostosowany do struktury 

kierunkowej i prognozowanego natężenia ruchu.  

8. Ustala się minimalne wskaźniki parkingowe:  

1) 1 miejsce na 40 m
2 
powierzchni użytkowej usług;  

2) 1 miejsce na 100 m
2 
powierzchni magazynów, składów.  

9. Ustala się lokalizację miejsc postojowych w granicach własności.  

10. Ustala się dla drogi oznaczonej symbolem 1.KD-Z zakaz lokalizacji zjazdów z terenu drogi.  

§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  

1. Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy lokalizować w pasach technicznych- tj. w pasach 

dróg i innych terenach publicznych i niepublicznych - po trasach wynikających z uzgodnień na etapie 

projektowania w obrębie dróg publicznych lub innych terenów niepublicznych.  

2. Dopuszcza się na całym obszarze opracowania budowę nowych sieci oraz urządzeń infrastruktury 

technicznej; przebudowę, modernizację, rozbudowę i zastępowanie istniejących sieci i urządzeń nowymi 

odcinkami lub urządzeniami, wynikającymi z potrzeb; w tym skablowanie istniejącej linii elektroenergetycznej 

średniego napięcia 15 kV lub jej przełożenie, od linii wyznacza się pas ograniczeń zainwestowania o szerokości 

po 7,0 m od osi linii; w przypadku przełożenia linii średniego napięcia nadal obowiązuje pas ograniczenia 

zainwestowania w odniesieniu do nowej lokalizacji linii napowietrznej.  

3. Zagospodarowanie terenów w pasach technicznych i strefach ochronnych istniejących sieci 

infrastruktury, w tym odległości od zabudowy i zadrzewień od sieci podziemnej i naziemnych powinno 

spełniać wymogi określone przepisami odrębnymi.  

4. Zasilanie nowej zabudowy w media infrastruktury technicznej - na podstawie warunków 

przyłączeniowych określonych przez dostawcę.  
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5. Na terenach zabudowy i innych terenach poza pasami drogowymi istnieje możliwość realizowania stacji 

transformatorowych, rozdzielni gazu i przepompowni z możliwością wydzielenia geodezyjnego.  

6. Miejscem gromadzenia odpadów stałych ustala się teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny.  

7. Linie rozgraniczające tereny nowych urządzeń infrastruktury technicznej, dróg, mogą podlegać 

korektom, wynikającym z potrzeb technologicznych, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów 

prawnych właścicieli terenów sąsiednich.  

8. W obszarze planu ustala się możliwość nowych wydzieleń terenów dla urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej nieokreślonych planem. Dopuszcza się korektę wydzieleń geodezyjnych niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej.  

9. Na terenie całego planu dopuszcza się przebudowę systemu melioracyjnego i dostosowanie cieków, 

w tym rozbudowę ich przekroju poprzecznego, do możliwości odprowadzania zwiększonej ilości wód 

z terenów zurbanizowanych.  

10. W obszarze planu wyznacza się lokalizację zbiornika retencjonującego wody opadowe z terenów 

zurbanizowanych oznaczonego symbolem 13.WZR. Dopuszcza się przesunięcie linii rozgraniczających teren 

nr 13.WZR z terenem nr 8.ZP. Zaleca się, dla poprawy bezpieczeństwa w pierwszej kolejności wybudowanie 

zbiorników retencjonujących wód opadowych  

11. Dopuszcza się korektę wydzieleń geodezyjnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 

infrastruktury technicznej.  

12. Usunięcie   wszelkich kolizji z nowoprojektowanymi obiektami winno odbyć się kosztem i staraniem 

inwestora;  

13. W zakresie zaopatrzenia w media:  

a) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej,  

b) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia,  

c) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub bezprzewodowy,  

d) ogrzewanie – z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych systemów ogrzewania,  

e) telekomunikacja – zaopatrzenie danego terenu w sieci teletechniczne z istniejących i projektowanych sieci 

telekomunikacyjnych, szczególnie sieci szerokopasmowych i światłowodowych,  

f) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do kanalizacji sanitarnej,  

g) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do kanalizacji deszczowej. Zakazuje się odprowadzenia 

wód opadowych na grunty sąsiednie; odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez systemy 

kanalizacyjne dopuszcza się na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi przez odbiorcę – gestora 

odbiorników, które mogą uwzględniać obowiązek ograniczenia natężenia przepływu wód; wody opadowe 

lub roztopowe z powierzchni dróg, parkingów przed odprowadzeniem do odbiornika należy oczyścić 

w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi,  

h) gospodarka odpadami - po segregacji wywóz na składowisko.  

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe  

§ 17. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1.UH.  

2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej.  

3. Dla terenu 1.UH ustala się zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy w stosunku do działki budowlanej:  

1) zasada sytuowania na jednej działce maksymalnie trzech budynków;  

2) linie zabudowy – obowiązujące i nieprzekraczalne – jak na rysunku planu;  

3) powierzchnia zabudowy – maksymalna 30%;  

4) maksymalna wysokość zabudowy - do czterech kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 15,0 m;  
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5) intensywność zabudowy – maksymalna – 1,2 ; minimalna 0,3,  

6) geometria dachu i materiał jego krycia – dach płaski lub kolebkowy, zakaz stosowania do krycia dachów 

materiałów dachówkopodobnych z blachy;  

7) procent powierzchni biologicznie czynnej – minimalny 30%;  

8) obowiązek wprowadzenia zieleni zwartej o minimalnej szerokości 5,0 m, składającej się w przeważającym 

procencie z gatunków drzew liściastych i krzewów zimozielonych, od strony projektowanej obwodnicy, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KD- Z;  

9) obowiązek do rekultywacji terenu i podniesienia jego poziomu do wysokości ok. 1,5 m dla potrzeb 

realizacji inwestycji;  

10) teren przed realizacją inwestycji zgodnej z planem, wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań 

geotechnicznych, w tym należy zapewnić możliwość budowy na własnej działce zbiornika retencyjnego;  

11) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych w granicach poszczególnych działek,  

zgodnie z § 15 uchwały;  

12) dostęp komunikacyjny od  drogi klasy lokalnej wyznaczonej na północ od terenu 1.UH poza granicami 

planu;  

13) na wyznaczonym terenie należy zabezpieczyć miejsce pod lokalizację stacji transformatorowej lub 

rozdzielnię gazu z możliwością geodezyjnego wydzielenia działki w uzgodnieniu z właścicielami sieci – 

energetyką, gazownią;  

14) zasada podziału terenu na działki budowlane – według podziału geodezyjnego z zachowaniem warunków 

zapisu § 13 uchwały z prawem wyznaczenia służebności gruntowej do obsługi infrastruktury technicznej;  

15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.  

§ 18. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 2.UH.  

2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej.  

3. Dla terenu 2.UH ustala się zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy w stosunku do działki budowlanej:  

1) zasada sytuowania na jednej działce maksymalnie trzech budynków;  

2) linie zabudowy – obowiązujące i nieprzekraczalne – jak na rysunku planu;  

3) powierzchnia zabudowy –  maksymalna 30%;  

4) maksymalna wysokość zabudowy - do czterech kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 15,0 m;  

5) intensywność zabudowy – maksymalna – 1,2 ; minimalna 0,3;  

6) geometria dachu i materiał jego krycia – dach płaski lub kolebkowy, zakaz stosowania do krycia dachów 

materiałów dachówkopodobnych z blachy;  

7) procent powierzchni biologicznie czynnej – minimalny 30%;  

8) obowiązek wprowadzenia zieleni zwartej o minimalnej szerokości 5,0 m, składającej się w przeważającym 

procencie z gatunków drzew liściastych i krzewów zimozielonych, od strony projektowanej obwodnicy, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KD- Z;  

9) obowiązek do rekultywacji terenu i podniesienia jego poziomu do wysokości ok. 1,5 m dla potrzeb 

realizacji inwestycji;  

10) teren przed realizacją inwestycji zgodnej z planem, wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań 

geotechnicznych, w tym należy zapewnić możliwość budowy na własnej działce zbiornika retencyjnego;  

11) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych w granicach poszczególnych działek,  

zgodnie z § 15 uchwały;  

12) dostęp komunikacyjny od  drogi oznaczonej jako 2.KD-L, zgodnie z rysunkiem planu;  
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13) na wyznaczonym terenie należy zabezpieczyć miejsce pod lokalizację stacji transformatorowej lub 

rozdzielnię gazu z możliwością geodezyjnego wydzielenia działki w uzgodnieniu z właścicielami sieci – 

energetyką, gazownią;  

14) zasada podziału terenu na działki budowlane – według podziału geodezyjnego z zachowaniem warunków 

zapisu § 13 uchwały z prawem wyznaczenia służebności gruntowej do obsługi infrastruktury technicznej;  

15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.  

§ 19. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 3.UH.  

2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej.  

3. Dla terenu 3.UH ustala się zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy w stosunku do działki budowlanej:  

1) zasada sytuowania na jednej działce maksymalnie trzech budynków;  

2) linie zabudowy – obowiązujące i nieprzekraczalne – jak na rysunku planu;  

3) powierzchnia zabudowy –  maksymalna 30%;  

4) maksymalna wysokość zabudowy - do czterech kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 15,0 m;  

5) intensywność zabudowy – maksymalna – 1,2 ; minimalna 0,3;  

6) geometria dachu i materiał jego krycia – dach płaski lub kolebkowy, zakaz stosowania do krycia dachów 

materiałów dachówkopodobnych z blachy;  

7) procent powierzchni biologicznie czynnej – minimalny 30%;  

8) obowiązek wprowadzenia zieleni zwartej o minimalnej szerokości 5,0 m, składającej się w przeważającym 

procencie z gatunków drzew liściastych i krzewów zimozielonych, od strony projektowanej obwodnicy, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KD- Z;  

9) obowiązek do rekultywacji terenu i podniesienia jego poziomu do wysokości ok. 1 m dla potrzeb realizacji 

inwestycji;  

10) teren przed realizacją inwestycji zgodnej z planem, wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań 

geotechnicznych, w tym należy zapewnić możliwość budowy na własnej działce zbiornika retencyjnego;  

11) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych w granicach poszczególnych działek,  

zgodnie z § 15 uchwały;  

12) dostęp komunikacyjny od  drogi oznaczonej jako 2.KD-L, zgodnie z rysunkiem planu;  

13) na wyznaczonym terenie należy zabezpieczyć miejsce pod lokalizację stacji transformatorowej lub 

rozdzielnię gazu z możliwością geodezyjnego wydzielenia działki w uzgodnieniu z właścicielami sieci – 

energetyką, gazownią;  

14) zasada podziału terenu na działki budowlane – według podziału geodezyjnego z zachowaniem warunków 

zapisu § 13 uchwały z prawem wyznaczenia służebności gruntowej do obsługi infrastruktury technicznej;  

15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.  

§ 20. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 4.UH.  

2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej.  

3. Dla terenu 4.UH ustala się zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy w stosunku do działki budowlanej:  

1) zasada sytuowania na jednej działce maksymalnie trzech budynków;  

2) linie zabudowy – obowiązujące i nieprzekraczalne – jak na rysunku planu;  

3) powierzchnia zabudowy – maksymalna 30%;  

4) maksymalna wysokość zabudowy - do czterech kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 15,0 m;  

5) intensywność zabudowy – maksymalna – 1,2 ; minimalna 0,3;  
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6) geometria dachu i materiał jego krycia – dach płaski lub kolebkowy, zakaz stosowania do krycia dachów 

materiałów dachówkopodobnych z blachy;  

7) procent powierzchni biologicznie czynnej – minimalny 30%;  

8) obowiązek wprowadzenia zieleni zwartej o minimalnej szerokości 5,0 m, składającej się w przeważającym 

procencie z gatunków drzew liściastych i krzewów zimozielonych, od strony projektowanej obwodnicy, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KD- Z;  

9) obowiązek do rekultywacji terenu i podniesienia jego poziomu do wysokości ok. 1 m dla potrzeb realizacji 

inwestycji;  

10) teren przed realizacją inwestycji zgodnej z planem, wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań 

geotechnicznych, w tym należy zapewnić możliwość budowy na własnej działce zbiornika retencyjnego;  

11) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych w granicach poszczególnych działek,  

zgodnie z § 15 uchwały;  

12) dostęp komunikacyjny od  dróg oznaczonych jako 2.KD-L i 3.KD-L, zgodnie z rysunkiem planu;  

13) na wyznaczonym terenie należy zabezpieczyć miejsce pod lokalizację stacji transformatorowej lub 

rozdzielnię gazu z możliwością geodezyjnego wydzielenia działki w uzgodnieniu z właścicielami sieci – 

energetyką, gazownią;  

14) zasada podziału terenu na działki budowlane – według podziału geodezyjnego z zachowaniem warunków 

zapisu § 13 uchwały z prawem wyznaczenia służebności gruntowej do obsługi infrastruktury technicznej;  

15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;  

16) strefy ochrony dóbr kultury - teren jak na rysunku planu objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej. Wszelkie prace ziemne w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej wymagają 

nadzoru archeologicznego.  

§ 21. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 5.UH.  

2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej.  

3. Dla terenu 5.UH ustala się zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy w stosunku do działki budowlanej:  

1) zasada sytuowania na jednej działce maksymalnie czterech budynków;  

2) linie zabudowy – obowiązujące i nieprzekraczalne – jak na rysunku planu;  

3) powierzchnia zabudowy –  maksymalna 30%;  

4) maksymalna wysokość zabudowy - do czterech kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 15,0 m;  

5) intensywność zabudowy – maksymalna – 1,2 ; minimalna 0,3;  

6) geometria dachu i materiał jego krycia – dach płaski lub kolebkowy, zakaz stosowania do krycia dachów 

materiałów dachówkopodobnych z blachy;  

7) procent powierzchni biologicznie czynnej –  minimalny 30%;  

8) obowiązek wprowadzenia zieleni zwartej o minimalnej szerokości 5,0 m, składającej się w przeważającym 

procencie z gatunków drzew liściastych i krzewów zimozielonych, od strony projektowanej obwodnicy, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KD- Z;  

9) obowiązek do rekultywacji terenu i podniesienia jego poziomu do wysokości ok. 1 m dla potrzeb realizacji 

inwestycji;  

10) teren po byłym wysypisku, przed realizacją inwestycji zgodnej z planem, wymaga przeprowadzenia 

szczegółowych badań geotechnicznych, w tym należy zapewnić możliwość budowy na własnej działce 

zbiornika retencyjnego;  

11) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych w granicach poszczególnych działek,  

zgodnie z § 15 uchwały;  

12) dostęp komunikacyjny od  dróg oznaczonych jako 2.KD-L i 3.KD-L, zgodnie z rysunkiem planu;  
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13) na wyznaczonym terenie należy zabezpieczyć miejsce pod lokalizację stacji transformatorowej lub 

rozdzielnię gazu z możliwością geodezyjnego wydzielenia działki w uzgodnieniu z właścicielami sieci – 

energetyką, gazownią;  

14) retencja wód na własnym terenie;  

15) zasada podziału terenu na działki budowlane – według podziału geodezyjnego z zachowaniem warunków 

zapisu § 13 uchwały z prawem wyznaczenia służebności gruntowej do obsługi infrastruktury technicznej;  

16) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;  

17) strefy ochrony dóbr kultury - teren jak na rysunku planu objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej. Wszelkie prace ziemne w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej wymagają 

nadzoru archeologicznego.  

§ 22. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 6.UH.  

2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej.  

3. Dla terenu 6.UH ustala się zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy w stosunku do działki budowlanej:  

1) zasada sytuowania na jednej działce maksymalnie czterech budynków;  

2) linie zabudowy – obowiązujące i nieprzekraczalne – jak na rysunku planu;  

3) powierzchnia zabudowy –  maksymalna 30%;  

4) maksymalna wysokość zabudowy - do czterech kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 15,0 m;  

5) intensywność zabudowy – maksymalna – 1,2 ; minimalna 0,3;  

6) geometria dachu i materiał jego krycia – dach płaski lub kolebkowy, zakaz stosowania do krycia dachów 

materiałów dachówkopodobnych z blachy;  

7) procent powierzchni biologicznie czynnej – minimalny 30%;  

8) obowiązek do rekultywacji terenu i podniesienia jego poziomu do wysokości ok. 1 m dla potrzeb realizacji 

inwestycji;  

9) teren po byłym wysypisku, przed realizacją inwestycji zgodnej z planem, wymaga przeprowadzenia 

szczegółowych badań geotechnicznych, w tym należy zapewnić możliwość budowy na własnej działce 

zbiornika retencyjnego;  

10) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych w granicach poszczególnych działek,  

zgodnie z § 15 uchwały;  

11) dostęp komunikacyjny od  drogi oznaczonej jako 2.KD-L, zgodnie z rysunkiem planu;  

12) na wyznaczonym terenie należy zabezpieczyć miejsce pod lokalizację stacji transformatorowej lub 

rozdzielnię gazu z możliwością geodezyjnego wydzielenia działki w uzgodnieniu z właścicielami sieci – 

energetyką, gazownią;  

13) zasada podziału terenu na działki budowlane – według podziału geodezyjnego z zachowaniem warunków 

zapisu § 13 uchwały z prawem wyznaczenia służebności gruntowej do obsługi infrastruktury technicznej;  

14) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;  

15) strefy ochrony dóbr kultury – teren jak na rysunku objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej. Wszelkie prace ziemne w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej wymagają 

nadzoru archeologicznego.  

§ 23. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem 7.ZP.  

2. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej.  

3. Dla terenu 7.ZP ustala się zasady zagospodarowania terenu:  

1) zachowanie zieleni niskiej i wysokiej z możliwością wprowadzenia nowych nasadzeń;  

2) prawo do budowy obiektów i urządzeń infrastruktury  technicznej;  

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 2099



3) prawo do budowy obiektów małej architektury;  

4) prawo do realizacji ogólnomiejskich ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;  

5) zakaz likwidacji rowów melioracyjnych;  

6) zasada podziału terenu – prawo do wydzielenia terenu pod rozbudowę cieku wodnego– Struga Gęś oraz 

rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem 11.WS, na podstawie opracowanego dla poszczególnych 

zadań projektu budowlanego;  

7) wzdłuż terenów wód powierzchniowych należy pozostawić pas gruntu o szerokości 6,0 m wolny od 

nasadzeń w celu wykonywania robót konserwacyjnych. Należy zapewnić dostęp do wód publicznych na 

potrzeby wykonywania tych robót;  

8) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.  

§ 24. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem 8.ZP.  

2. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej.  

3. Dla terenu 8.ZP ustala się zasady zagospodarowania terenu:  

1) zachowanie zieleni niskiej i wysokiej z możliwością wprowadzenia nowych nasadzeń;  

2) prawo do budowy obiektów i urządzeń infrastruktury  technicznej;  

3) prawo do budowy obiektów małej architektury;  

4) prawo do realizacji ogólnomiejskich ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;  

5) zakaz likwidacji rowów melioracyjnych;  

6) zasada podziału terenu – prawo do wydzielenia terenu pod rozbudowę rowu melioracyjnego biegnącego 

przez teren zbiornika retencyjnego, na podstawie opracowanego dla poszczególnych zadań projektu 

budowlanego;  

7) wzdłuż terenów wód powierzchniowych należy pozostawić pas gruntu o szerokości 6,0 m wolny od 

nasadzeń w celu wykonywania robót konserwacyjnych. Należy zapewnić dostęp do wód publicznych na 

potrzeby wykonywania tych robót;  

8) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;  

9) prawo do budowy zbiornika retencyjnego.  

§ 25. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem 9.ZP.  

2. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej.  

3. Dla terenu 9.ZP ustala się zasady zagospodarowania terenu:  

1) zachowanie zieleni niskiej i wysokiej z możliwością wprowadzenia nowych nasadzeń;  

2) prawo do budowy obiektów i urządzeń infrastruktury  technicznej;  

3) prawo do budowy obiektów małej architektury;  

4) prawo do realizacji ogólnomiejskich ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;  

5) zakaz likwidacji rowów melioracyjnych;  

6) zasada podziału terenu – prawo do wydzielenia terenu pod rozbudowę rowu melioracyjnego biegnącego 

przez środek terenu, na podstawie opracowanego dla poszczególnych zadań projektu budowlanego;  

7) wzdłuż terenów wód powierzchniowych należy pozostawić pas gruntu o szerokości 6,0 m wolny od 

nasadzeń w celu wykonywania robót konserwacyjnych. Należy zapewnić dostęp do wód publicznych na 

potrzeby wykonywania tych robót;  

8) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.  

§ 26. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem 10.ZP .  

2. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej.  
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3. Dla terenu 10.ZP ustala się zasady zagospodarowania terenu:  

1) zachowanie zieleni niskiej i wysokiej z możliwością wprowadzenia nowych nasadzeń;  

2) prawo do budowy obiektów i urządzeń infrastruktury  technicznej;  

3) prawo do budowy obiektów małej architektury;  

4) prawo do realizacji ogólnomiejskich ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;  

5) zasada podziału terenu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu lub według odrębnego podziału 

geodezyjnego;  

6) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;  

7) strefy ochrony dóbr kultury - teren jak na rysunku planu objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej. Wszelkie prace ziemne w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej wymagają 

nadzoru archeologicznego.  

§ 27. 1. Wyznacza się teren wód powierzchniowych śródlądowych oznaczony na rysunku planu 

symbolem 11.WS .  

2. Przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych śródlądowych.  

3. Dla terenu 11.WS ustala się zasady zagospodarowania terenu:  

1) zachowanie zieleni niskiej i wysokiej z możliwością wprowadzenia nowych nasadzeń;  

2) prawo do budowy obiektów i urządzeń infrastruktury  technicznej;  

3) prawo do budowy obiektów małej architektury;  

4) prawo do realizacji ogólnomiejskich ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;  

5) zakaz likwidacji rowów melioracyjnych;  

6) zasada podziału terenu – prawo do wydzielenia terenu pod rozbudowę rowu melioracyjnego biegnącego 

przez środek terenu, na podstawie opracowanego dla poszczególnych zadań projektu budowlanego;  

7) wzdłuż terenów wód powierzchniowych należy pozostawić pas gruntu o szerokości 6,0 m wolny od 

nasadzeń w celu wykonywania robót konserwacyjnych. Należy zapewnić dostęp do wód publicznych na 

potrzeby wykonywania tych robót;  

8) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.  

§ 28. 1. Wyznacza się teren wód powierzchniowych śródlądowych oznaczony na rysunku planu 

symbolem 12.WS.  

2. Przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych śródlądowych.  

3. Dla terenu 12.WS ustala się zasady zagospodarowania terenu:  

1) zachowanie zieleni niskiej i wysokiej z możliwością wprowadzenia nowych nasadzeń;  

2) prawo do budowy obiektów i urządzeń infrastruktury  technicznej;  

3) prawo do budowy obiektów małej architektury;  

4) prawo do realizacji ogólnomiejskich ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;  

5) zakaz likwidacji rowów melioracyjnych;  

6) zasada podziału terenu – prawo do wydzielenia terenu pod rozbudowę rowu melioracyjnego biegnącego 

przez środek terenu, na podstawie opracowanego dla poszczególnych zadań projektu budowlanego;  

7) wzdłuż terenów wód powierzchniowych należy pozostawić pas gruntu o szerokości 6,0 m wolny od 

nasadzeń w celu wykonywania robót konserwacyjnych. Należy zapewnić dostęp do wód publicznych na 

potrzeby wykonywania tych robót;  

8) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.  
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§ 29. 1. Wyznacza się teren wód powierzchniowych śródlądowych oznaczony na rysunku planu 

symbolem 13.WZR.  

2. Przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych śródlądowych, zbiornik retencjonujący wody 

opadowe.  

3. Dla terenu 13.WZR ustala się zasady zagospodarowania terenu:  

1) prawo do budowy obiektów i urządzeń infrastruktury  technicznej;  

2) prawo do budowy obiektów małej architektury;  

3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.  

§ 30. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej zbiorczej oznaczony na rysunku planu symbolem 1.KD-Z.  

2. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej zbiorczej – obwodnica południowa miasta.  

3. Dla terenu 1.KD-Z ustala się parametry i wyposażenie:  

1) szerokość pasa drogowego – 40,0m;  

2) szerokość pasa ruchu – nie mniej niż 3,5 m;  

3) przekrój jezdni – według projektu budowlanego i przepisów odrębnych, chodniki jedno/dwustronne 

o szerokości min. 2,0 m, dopuszcza się ścieżkę rowerową jedno/dwustronną;  

4) dostępność do terenów przyległych – ograniczona, poprzez skrzyżowania, zakaz organizacji zjazdów, 

wjazdów;  

5) wyposażenie – zgodnie z przepisami odrębnymi;  

6) zakaz  lokalizacji zabudowy i tymczasowych obiektów budowlanych;  

7) ścieżkę rowerową należy rozdzielić od chodnika;  

8) dla chodników usytuowanych bezpośrednio przy jezdni dopuszcza się zastosowanie ogrodzenia lub innych 

urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu;  

9) dopuszcza się możliwość modernizacji, budowy nowych i przebudowy istniejących urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej.  

§ 31. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem 2.KD-L.  

2. Dla terenu 2.KD-L ustala się parametry i wyposażenie:  

1) szerokość pasa drogowego – 18,0 m;  

2) szerokość pasa ruchu – nie mniej niż 3,5 m;  

3) przekrój jezdni – według projektu budowlanego i przepisów odrębnych, chodniki jedno/dwustronne 

o szerokości min. 2,0 m, dopuszcza się ścieżkę rowerową jedno/dwustronną;  

4) dostępność do terenów przyległych – bezpośrednia;  

5) wyposażenie – zgodnie z przepisami odrębnymi;  

6) zakaz  lokalizacji zabudowy i tymczasowych obiektów budowlanych;  

7) ścieżkę rowerową należy fizycznie rozdzielić od chodnika;  

8) dla chodników usytuowanych bezpośrednio przy jezdni dopuszcza się zastosowanie ogrodzenia lub innych 

urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu;  

9) dopuszcza się możliwość modernizacji, budowy nowych i przebudowy istniejących urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej;  

10) strefy ochrony dóbr kultury - teren jak na rysunku planu objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej. Wszelkie prace ziemne w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej wymagają 

nadzoru archeologicznego.  

§ 32. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem 3.KD-L.  
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2. Dla terenu 3.KD-L ustala się parametry i wyposażenie:  

1) szerokość pasa drogowego – 18,0 m;  

2) szerokość pasa ruchu – nie mniej niż 3,5 m;  

3) przekrój jezdni – według projektu budowlanego i przepisów odrębnych, chodniki jedno/dwustronne 

o szerokości min. 2,0 m, dopuszcza się ścieżkę rowerową jedno/dwustronną;  

4) dostępność do terenów przyległych – bezpośrednia;  

5) wyposażenie – zgodnie z przepisami odrębnymi;  

6) zakaz  lokalizacji zabudowy i tymczasowych obiektów budowlanych;  

7) ścieżkę rowerową należy fizycznie rozdzielić od chodnika;  

8) dla chodników usytuowanych bezpośrednio przy jezdni dopuszcza się zastosowanie ogrodzenia lub innych 

urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu;  

9) dopuszcza się możliwość modernizacji, budowy nowych i przebudowy istniejących urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej;  

10) strefy ochrony dóbr kultury - teren jak na rysunku planu objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej. Wszelkie prace ziemne w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej wymagają 

nadzoru archeologicznego.  

Rozdział 4. 
Przepisy końcowe  

§ 33. Ustala   się   stawkę  służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku 

z uchwaleniem planu:  

1) w   wysokości   30 %  -   dla terenów, na których nastąpił wzrost wartości nieruchomości w związku 

z uchwaleniem planu;  

2) nie ustala się  -    dla terenów, dla których wartość nieruchomości nie wzrosła w związku z uchwaleniem 

planu;  

3) nie dotyczy  -  dla terenów własności Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański;  

4) nie ustala się  -  dla dróg publicznych.  

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.  

 

§ 35. Traci moc w granicach opracowania planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pruszcz  

Gdański „Rejon ul. Przy Torze” – teren ograniczony od wschodu – torami kolejowymi  relacji Gdańsk – Łódź, 

od południa - granicą administracyjną miasta, od zachodu – ul. Grunwaldzką, od północy – ul. Przy Torze 

uchwalony uchwałą Nr XVI/159/2008 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 20 lutego 2008 r.  

§ 36. Zobowiązuje się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:  

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 

oceny zgodności z prawem;  

2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruszczu 

Gdańskim;  

3) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Pruszczu Gdańskim;  

4) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie 

z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

§ 37.  
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego, z wyjątkiem § 36, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta  

 

 

Marek Krawyciński 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/181/2012 

Rady Miasta Pruszcz Gdański 

z dnia 23 maja 2012 r. 

Zalacznik1.jpg 

Rysunek   planu w skali 1: 1000   wraz z wyrysem   ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/181/2012   

Rady Miasta Pruszcz Gdański   

z dnia 23 maja 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Przy Torze - zmiana”.  

Stwierdza się, że w ustalonym ustawowo okresie w ramach procedury sporządzania  planu, do projektu 

planu nie wpłynęły żadne uwagi.  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/181/2012   

Rady Miasta Pruszcz Gdański   

z dnia 23 maja 2012 r.  

 

Sposoby    realizacji   zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które   należą   

do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

Na   obszarze   objętym    wyżej    wymienionym   miejscowym   planem    zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych miasta:  

budowę ulic publicznych,  

budowę sieci infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej i oświetlenia projektowanych w pasach ulic publicznych.  

1. Inwestycje wymienione wyżej są zadaniem własnym miasta i będą realizowane:  

- z budżetu gminy,  

- przy współfinansowaniu ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW,  

- przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych UE,  

- w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,  

- z innych źródeł.  

2. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.  

 

.  
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