
UCHWAŁA NR XXXV/331/2013
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański 
„Rejon ul. Powstańców Warszawy - 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 2013 r. poz. 594, poz. 645) 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 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. 
Powstańców Warszawy - zmiana”, teren ograniczony od południa ul. Powstańców Warszawy, od zachodu ul. 
Emilii Plater, od wschodu granicą administracyjną miasta obejmujący obszar o powierzchni około 22 ha. 

2.  Stwierdza się że, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. 
Powstańców Warszawy – zmiana” 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. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1  wraz z wyrysem ze Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako 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,  zgodnie z przepisami 
o finansach  publicznych jako załącznik nr 3.

§ 2. 1. Ilekroć w tekście uchwały 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 1,0 m w celu wykonania wyjścia na taras (powierzchnia poszczególnych wyłazów nie może przekraczać 
20 m2); 

3) DACHACH STROMYCH – należy przez to rozumieć formę dachu budynku, w którym poszczególne 
połacie dachowe pochylone są pod kątem co najmniej 35o lecz nie więcej niż 45o; 
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4) DETALU I ELEMENTACH WYKOŃCZENIOWYCH – należy przez to rozumieć elementy znajdujące 
się na elewacji obiektu typu: 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) INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych po obrysie, z wyłączeniem tarasów i balkonów, do powierzchni 
działki; 

7) KONDYGNACJI - należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną. Dopuszcza się kondygnacje 
podziemne, piwnice; 

8) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, 
na którym dopuszcza się lokalizację budynków. 

Linie zabudowy nie obowiązują przy lokalizacji stacji transformatorowych;

9) PARAMETRACH I WSKAŹNIKACH KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW – należy przez to rozumieć parametry ustalone jak w karcie 
terenu, dla każdej wydzielonej działki; 

10) PLANIE - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

11) POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ - należy przez to rozumieć powierzchnię 
niezabudowaną i nieutwardzoną, pokrytą roślinnością urządzoną lub naturalną (także wodą). 
W powierzchnię tę nie włącza się powierzchni parkingów, dojść, dojazdów; 

12) 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; 

13) PRZEPISACH ODRĘBNYCH - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

14) REKLAMIE - należy przez to rozumieć szyldy, plansze, napisy na markizie, oświetlone plansze lub 
kasetony, ekrany reklamowe (np. billboard, baner, transparent, plakat), umieszczone na obiektach 
budowlanych; 

15) REKLAMIE WIELKOFORMATOWEJ I WOLNOSTOJĄCEJ - należy przez to rozumieć nośnik 
reklamowy, którego wymiary przekraczają powierzchnię 5,0 m2; 

16) RYSUNKU PLANU - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie 
sytuacyjno - wysokościowej w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1  do uchwały; 

17) SKRÓCIE "MP" - należy przez to rozumieć miejsce postojowe dla samochodów osobowych; 

18) 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. 4  wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym; 

19) STANIE ISTNIEJĄCYM - należy przez to rozumieć stan na rok 2013; 

20) TERENIE - należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem, wyznaczoną na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczoną numerem i symbolem literowym ustaleń szczegółowych, 
przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej; 

21) TERENACH PUBLICZNYCH – należy przez to rozumieć przestrzeń poza liniami kwartałów zabudowy 
przeznaczoną pod funkcje publiczne tj.: ulice, ciągi piesze i pieszo - jezdne oraz place i zieleń parkową; 

22) TWORZYWIE SZTUCZNYM – należy przez to rozumieć PCV, siding, plastik; 

23) UCHWALE - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 

24) USŁUGACH KOMERCYJNYCH - należy przez to rozumieć usługi handlu (z wyłączeniem obiektów 
handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000,0 m2), gastronomii, biura, usługi turystyki, łączności, centra 
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konferencyjne i wystawiennicze, usługi finansowe, działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem 
wolnych zawodów, hurtownie, hotele, motele, magazyny, składowanie, myjnie, centra dystrybucyjne, 
usługi reklamowe, usługi parkingowe; 

25) USŁUGACH PUBLICZNYCH – należy przez to rozumieć usługi administracji publicznej oraz wymiaru 
sprawiedliwości, funkcje kultu religijnego i czynności religijnych, porządku publicznego, ochrony 
przeciwpożarowej, usługi oświaty i nauki, zdrowia, opieki społecznej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu 
(za wyjątkiem sportu wyczynowego) i ogólnodostępne usługi kultury, muzea i biblioteki; 

26) RZEMIOŚLE USŁUGOWYM - nalezy przez to rozumieć usługi rzemieślnicze (np. elektryk, szewc, 
tapicer, krawiec, fryzjer, kosmetyczka, zakład naprawy sprzętu RTV, zegarmistrz, fotograf, optyk, złotnik, 
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, dopuszcza 
się drobne rzemiosło produkcyjne typu: piekarnia, poligrafia, drukarnia, drobne warszaty mechaniczne, 
naprawcze; 

27) USŁUGACH WYKLUCZONYCH - należy przez to rozumieć usługi produkcyjne, stacje paliw (nie 
dotyczy terenu 1.2.MN,U), warsztaty blacharskie i lakiernicze, stacje obsługi samochodów ciężarowych 
i autobusów, złomowiska, składowanie na odkrytym terenie, zakłady kamieniarskie, ekspozycje zakładów 
kamieniarskich, pogrzebowych, zakłady pogrzebowe, agencje towarzyskie, hodowle, ubojnie i grzebowiska 
zwierząt oraz usługi zakwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko; 

28) WIELKOPOWIERZCHNIOWYM OBIEKCIE HANDLOWYM – należy przez to rozumieć obiekt 
handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2 w którym prowadzona jest jakakolwiek 
działalność handlowa. Na obszarze planu wyklucza się obiekty handlowe wielkopowierzchniowe 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

29) WYSOKOŚCI ZABUDOWY - należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od naturalnej 
warstwicy terenu, uśrednioną w granicach rzutu budynku, do kalenicy (nie dotyczy kominów, szybów 
windowych i akcentów architektonicznych, które mogą przekroczyć max. wysokość o 1m.), przy dachach 
płaskich możliwość sytuowania tarasów - dla poszczególnych pionów komunikacyjnych ustala się 
możliwość przekroczenia max. wysokości budynku o 1,0 m w celu wykonania wyjścia na taras 
(powierzchnia poszczególnych wyłazów nie może przekraczać 20 m2).

2.  Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki budowlane - nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych 
dla sieci i małych urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej (np. stacja trafo), oraz podziałów 
korygujących i porządkujących. 

3.  W bilansie miejsc parkingowych towarzyszących zabudowie usługowej do powierzchni użytkowej 
usługowej należy zaliczać podstawową powierzchnię usługową (np. sale sprzedażowe, wystawowe, 
restauracyjne, biura, pomieszczenia obsługi klienta, pokoje hotelowe itp.) jak również powierzchnie użytkowe 
zapleczy. 

4.  Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin 
objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych 
ochroną. 

5.  Inwestycje rozpoczęte przed wejściem w życie niniejszego planu uznaje się za zgodne z planem. 
Wszelkie zmiany w realizacji inwestycji należy wprowadzać na warunkach określonych w niniejszym planie 
dla tych samych funkcji.

§ 3. 1. Ustalenia planu zapisane są w następującym układzie: 

1) ustalenia ogólne dla całego obszaru bądź większego fragmentu objętego planem, zawarte w rozdziale 2; 

2) ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi, zawarte są 
w rozdziale 3  i zapisane w formie kart terenu.

2.  Warunki zabudowy powinny być wydawane na podstawie kart terenu, z uwzględnieniem ustaleń 
ogólnych, do których odnoszą się karty terenu.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązujące: 
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1) granice opracowania planu; 

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

3) numery terenów i ich symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu, a w odniesieniu do ulic – 
oznaczenie klasy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granice stref i oznaczenia terenów i obiektów objętych ochroną prawną.

2.  Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację lub zalecenie i nie są obowiązującymi 
ustaleniami planu.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE 

§ 5. Dla terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się zasady ich zagospodarowania: 

1. Obszar planu położony jest w strefie powierzchni ograniczającej przejściowej lotniska wojskowego 
PRUSZCZ GDAŃSKI. Zagospodarowanie terenu budowlami i elementami infrastruktury powyżej 15,0 m nad 
poziomem terenu winno być uzgodnione z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

§ 6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Ustala się minimalne wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych, obligatoryjnie na własnej posesji wraz z układem dojazdowym: 

1) dla terenów usług: 

- min. 2,5 mp / 100m2 powierzchni użytkowej;

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej: 

- min. 1,5 mp / 1  mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, 

- min. 2  mp / dom w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) min. 1  mp/100 m2 powierzchni magazynowej; 

4) zakaz wydzielania geodezyjnego parkingów z terenów zabudowy.

2. Dla całego obszaru opracowania ustala się następujące warunki dotyczące uzbrojenia terenu 
w infrastrukturę techniczną: 

1) budowa sieci infrastruktury technicznej i ich lokalizacja na podstawie przepisów odrębnych, dopuszcza się 
lokalizację sieci infrastruktury technicznej w obrębie innych terenów przeznaczonych na funkcje usług 
i zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza się przebudowę i zastępowanie istniejących sieci nowymi 
odcinkami, wynikającymi z innych potrzeb; 

2) istniejącą i projektowaną sieć elektroenergetyczną należy przystosować do planowanego 
zagospodarowania; 

3) zasilanie nowej zabudowy w media infrastruktury technicznej - na podstawie warunków przyłączeniowych 
określonych przez dostawcę; 

4) w terenach zabudowy i innych terenach poza pasami drogowymi istnieje możliwość realizowania stacji 
transformatorowych, o ile ich budowa będzie wynikać ze zgłoszeń i potrzeb odbiorców. Nie dotyczy 
słupowych (napowietrznych) stacji transformatorowych; 

5) dla nowych terenów pod osiedla zabudowy jednorodzinnej projekty podziałów na działki budowlane oraz 
projekty realizacyjne muszą być uzgadniane z dostawcami mediów w zakresie zabezpieczenia miejsc pod 
ewentualne stacje transformatorowe i dróg rozprowadzania sieci (energetycznej, wodno - kanalizacyjnej); 

6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

a) zakazuje się odprowadzenia wód opadowych na grunty sąsiednie, 
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b) 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, 

c) zasady i warunki odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej 
zostaną określone w odrębnym zarządzeniu Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, 

d) zaleca się docelowe odprowadzenie wód do innych odbiorników niż Kanał Raduni;

7) dopuszcza się korektę wydzieleń geodezyjnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 
infrastruktury technicznej; 

8) usunięcie wszelkich kolizji z nowoprojektowanymi obiektami winno odbyć się kosztem i staraniem 
inwestora; 

9) 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; 

10) w zakresie zaopatrzenia w ciepło wskazana jest budowa kotłowni osiedlowych dla budownictwa 
wielorodzinnego w każdej jednostce mieszkaniowej; 

11) miejsca do gromadzenia odpadów stałych na terenie do którego inwestor posiada tytuł prawny; 

12) na niezagospodarowanych terenach możliwość wydzieleń dróg wewnętrznych o szerokości min. 5  m 
w liniach rozgraniczających, w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

13) rozbudowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na podstawie warunków określonych przez zarządcę 
sieci; 

14) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu telekomunikacji.

3. Dla terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 227 – ul. Powstańców Warszawy ustala się: 
zakaz podziałów działek skutkujących tworzeniem się nowych wjazdów od ul. Powstańców Warszawy. 
Obowiązuje zasada obsługi komunikacyjnej w pierwszej kolejności z drogi niższej klasy. 

4. Ewentualne nowopowstałe stacje bazowe telefonii komórkowej muszą zapewnić standardy jakości 
środowiska w zakresie emitowanych pól magnetycznych na obszarach chronionych zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§ 7. Ogólne zasady zagospodarowania terenu: 

1. Zasady grodzenia: 

1) styl ogrodzenia dostosowany do charakteru obiektu budowlanego (projekt ogrodzenia musi stanowić 
integralną część projektu budowlanego objętego opracowaniem – wyłącznie dopuszczone formy 
ogrodzenia to: murowane pełne, kute, ceglane, kamień, piaskowiec, ogrodzenia systemowe sztywne 
z prętów), bezwzględny zakaz stosowania prefabrykatów betonowych.

2. Zagospodarowanie działki stanowi integralną część z obiektem budowlanym. Budynek nie może 
funkcjonować oddzielnie bez obligatoryjnie zapisanego w planie zagospodarowania pozostałej części działki 
budowlanej.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 8. 1. Dla terenu w granicach opracowania ustala się podział na tereny, oznaczone numerami od 1  do 
16 oraz symbolem literowym: 

1) Tereny zabudowy: 

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) M,U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej i zabudowy usługowej, 

c) U - tereny zabudowy usługowej, 

d) U,MN - tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
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e) U,M - tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej;

2) Tereny komunikacji: 

a) KDZ - teren drogi publicznej - droga zbiorcza, 

b) KDL - teren drogi publicznej - droga lokalna, 

c) KDD - teren drogi publicznej - droga dojazdowa, 

d) KDW - teren drogi niepublicznej - droga wewnętrzna.

§ 9. Dla każdego terenu tworzy się „karty terenu”, dla których ustalenia brzmią jak następuje: 
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KARTA TERENU

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański - Rejon ul. 
Powstańców Warszawy - zmiana

1. SYMBOL 

1.1.U,MN, 1.2.U,MN, 1.3.U,MN

2. POWIERZCHNIA (ha)

1.1.  U,MN - 3,49; 1.2. U,MN – 2,52; 1.3. U,MN – 0,91

3. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi komercyjne, publiczne 
i rzemiosło usługowe; dla zabudowy mieszanej usługi mogą być zlokalizowane tylko w parterze (nie 
muszą), na pozostałych kondygnacjach zakaz lokalizacji usług; nie ustala się proporcji między zabudową 
mieszkaniową a usługową; dopuszcza się 100 % zabudowy usługowej i 100 % zabudowy mieszkaniowej. 

Zakaz lokalizacji usług wykluczonych za wyjątkiem stacji paliw. Ustala się strefy oznaczone jako A.1, 
A.2 dla lokalizacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, oraz strefę B dla możliwości 
lokalizacji stacji paliw.

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

4.1. zakaz stosowania detali i elementów wykończeniowych z tworzywa sztucznego, 

4.2. zakaz lokalizacji garaży wolnostojących nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych przy drogach wewnętrznych, 

4.3 wymaga się wysokiego standardu zabudowy i wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych; 

architektura powinna reprezentować wysoką wartość estetyczną i użytkową. Musi być realizowana 
w ujednoliconej stylistyce z użyciem materiałów o szlachetnych fakturach jak: drewno, okładziny kamienne 
/piaskowiec, granit, wapień, wyprawy tynkarskie/ lub ceramiczne o szlachetnych fakturach, elementy 
ślusarskie – stal, żelazo kute, stal nierdzewna; wyklucza się okładziny z papy, blachy i PCV; kolorystyka 
elementów powinna być zharmonizowana z kolorystyką i fakturą naturalnych materiałów, 

4.4. w ewentualnych powierzchniach utwardzonych (przejścia piesze, przejazdy) należy stosować 
materiały o szlachetnych fakturach (bruk, kamień, płyty o fakturach naturalnych materiałów, kostka 
betonowa typu starobruk), ścieżki rowerowe: nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa bezfazowa.

5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

5.1. tereny dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych winny mieć powierzchnię utwardzoną 
nieprzepuszczalną, 

5.2. projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 
środowiska gruntowo-wodnego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji, 

5.3. wody opadowe z powierzchni utwardzonych (parkingi, place manewrowe, drogi), przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w odrębnych przepisach, 

5.4. na terenie nr 1.1.U,MN wzdłuż ul. Emilii Plater należy zagospodarować pas zieleni izolacyjnej 
o szerokości 6,0 m, 

5.5. drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek 
sąsiednich, 

5.6. pas terenu wzdłuż ul. Powstańców Warszawy znajduje się w zasięgu uciążliwości akustycznej tej 
ulicy – zaleca się zastosowanie stolarki okiennej o zwiększonej izolacyjności akustycznej oraz 
wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy terenu z ulicą Powstańców Warszawy, 

5.7. zasięg uciążliwości dla środowiska działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiotowym 
terenie winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
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a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być wyposażone w techniczne 
środki ochrony przed tymi uciążliwościami; stopień emisji hałasu, zanieczyszczeń, pyłów, promieniowania 
nie może przekraczać poziomów ustalonych przepisami szczególnymi dla zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej. Wyklucza się działalność mogącą powodować emisję przykrych zapachów, 

5.8. w związku z sąsiedztwem lotniska, w budynkach o funkcji wymagającej ochrony przed hałasem, 
należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwe warunki akustyczne w budynkach.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Nie dotyczy.

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH 

7.1. elementy małej architektury: dopuszcza się, 

7.2. nośniki reklamowe: możliwość lokalizacji i instalowania reklam wielkoformatowych 
i wolnostojących - jednej na działce i tylko związanej z prowadzoną na danej działce działalnością 
usługową, dla każdego lokalu użytkowego przeznacza się tylko 1,0 m2 na cele reklamowe w kondygnacji 
parteru, zakaz lokalizacji reklam emitujących światło pulsujące mogące zakłócać warunki mieszkaniowe. 
Reklamy wolnostojące należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 10,0 m od granicy działki 
drogowej, zakaz realizacji reklam na ogrodzeniach, 

7.3. urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się, 

7.4. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 

7.5. zieleń: urządzona, 

7.6. rozwiązania komunikacji pieszej należy dostosować do wymogów osób niepełnosprawnych.

8. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

8.1. LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne - jak na rysunku planu, dla terenu 1.1.U,MN należy 
zachować nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości min. 8  m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
powiatowej Nr 2246G ul. E. Plater, 

8.2. MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO 
POWIERZCHNI DZIAŁKI: dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej 30 %, dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i jednorodzinno - usługowej 25 %, dla zespołu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej możliwość zwiększenia o 5 % powierzchni zabudowy przy zastosowaniu dźwigów 
windowych przy każdym pionie komunikacyjnym, 

8.3. MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: (powierzchni 
niezabudowanej i nieutwardzonej, pokrytej roślinnością urządzoną lub naturalną, w powierzchnię tę 
nie włącza się powierzchni parkingów, dojść, dojazdów): 50 % dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i jednorodzinno - usługowej, 40% dla zabudowy usługowej; 40 % dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 10 % powierzchni działki 
należy przeznaczyć pod place zabaw i rekreację, przy działkach powyżej 1000,0 m2 w zabudowie 
mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 3% powierzchni działki należy przeznaczyć pod boisko 
o nawierzchni z trawy sztucznej lub syntetyczne, 

8.4. INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY: minimalna: nie ustala się, maksymalna: określona maksymalną 
powierzchnią zabudowy i maksymalną wysokością zabudowy, 

8.5. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: nie więcej niż 10,0 m, max 3  kondygnacje nadziemne, 

8.6. FORMY ZABUDOWY: dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – zabudowa wolnostojąca 
o powierzchni zabudowy każdego obiektu do 600 m2

, dla pozostałych funkcji - nie ustala się, 

8.7. GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dla zabudowy mieszkaniowej dachy strome, kryte 
dachówką, dla zabudowy usługowej nie ustala się, 

8.8. SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej niż 10,0 m, nie więcej niż 30,0 m.
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, 
W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO 
POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

9.1. obowiązują ustalenia § 5  ust. 1 uchwały.

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

10.1. obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują, 

10.2. powierzchnia nowo wydzielanych działek: minimalna 800,0 m2, 

10.3. minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 30,0 m, 

10.4. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90o (+/- 5o), 

10.5. obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, terenów pod budynkami po obrysie tych 
budynków, bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku 
zgodne z parametrami zawartymi w pkt 8, zakaz wydzielania parkingów z zabudowy mieszkaniowej, 

10.6. dla celów opracowań geodezyjnych przebieg linii rozgraniczających, będący granicą działek, należy 
określać zgodnie z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających 
nie po istniejących granicach działek, należy go określać zgodnie z rysunkiem planu w osi linii 
rozgraniczającej, 

10.7. obowiązują ustalenia § 6  ust. 3  uchwały.

11. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

11.1. dostępność drogowa: teren nr 1.1.U,MN, 1.2.U,MN – z 9.KDW, 16.KDW, 15.KDW oraz 
z pozostałych dróg wewnętrznych, z ul. Dąbrowskiego oraz z istniejących zjazdów z ul. Powstańców 
Warszawy; dla terenu 1.1. U,MN, zakaz dojazdu od ul. Emilii Plater; dla działek stykających się z drogą 
wewnętrzną 15.KDW wyłącznie z tej drogi, teren nr 1.3.U,MN, zjazd z drogi lokalnej (ul. Gałczyńskiego) 
oraz drogi wewnętrznej – 12.KDW; zakaz wjazdu na teren z ul. Powstańców Warszawy, 

11.2. parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane na terenie, jak w § 6  ust. 1  uchwały; należy 
przewidzieć na poziomie terenu miejsca postojowe ogólnodostępne stanowiące min. 25 % ilości miejsc 
postojowych wymaganych § 6  ust. 1  uchwały, 

11.3. odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, 

11.4. odprowadzenie wód opadowych: po podczyszczeniu w separatorach do systemu kanalizacji 
deszczowej, w granicach własności, 

11.5. zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 

11.6. zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 

11.7. zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne proekologiczne źródła ciepła w oparciu 
o niskoemisyjne systemy ogrzewania, 

11.8. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, 

11.9. telekomunikacja: dopuszcza się, 

11.10. gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów, 

11.11. obowiązują ustalenia § 6  ust. 2  i 3  uchwały, 

11.12. dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu telekomunikacji.

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

Nie ustala się.

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 4209



13.1. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

13.2. dopuszcza się garaże wbudowane w obiekt mieszkaniowy lub usługowy i garaże podziemne, 

13.3. dopuszcza się realizację garaży podziemnych poza obrysem rzutu budynku, nie większych jednak 
niż 50 % powierzchni zabudowanej pod warunkiem całkowitego zagłębienia w gruncie, 

13.4. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się lokalizację usług w parterach 
budynków, 

13.5. dla funkcji mieszanej mieszkaniowo - usługowej budynków ustala się następujące warunki dla 
lokalizacji usług: 

– musi być spełniony warunek oddzielnego wejścia z zewnątrz, które nie będzie kolidowało z funkcją 
zabudowy mieszkaniowej, 

13.6. zakaz sytuowania obiektów substandardowych i tymczasowych, 

13.7. śmietniki powinny być realizowane w obrębie posesji inwestora wkomponowane w bryły 
budynków, 

13.8. ustala się zasady grodzenia zgodnie z § 7  pkt 1, 

13.9. rzędna poziomu posadzki parteru nie może być na wysokości większej niż 1,0 m, w stosunku do 
średniej rzędnej terenu w obrysie budynku, 

13.10. na terenie nr 1.1.U,MN ustala się nakaz wytyczenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 6,0 m – 
oznaczonego jak na rysunku, 

13.11. ustala się zakaz zabudowy balkonów, tarasów i logii.

14. STAWKA PROCENTOWA 

Dla terenu 1.2.U,MN - 30 %, dla pozostałych terenów - 0  %. 

KARTA TERENU

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański - Rejon ul. 
Powstańców Warszawy - zmiana

1. SYMBOL 

2.1.MN, 2.2.MN, 2.3.MN, 2.4.MN, 2.5.MN, 2.6.MN, 2.7.MN

2. POWIERZCHNIA (ha)

2.1.  MN – 0,35; 2.2. MN – 1,9; 2.3.MN – 1,66; 2.4. MN – 0,38; 2.5. MN – 0,35; 2.6. MN - 0,22 ; 2.7. 
MN – 0,26

3. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji uzupełniającej usług – 
nie więcej niż 30% powierzchni ogólnej tj.: biur, usług medycznych, handlu, rzemiosła usługowego, 
gastronomii. 

Zakaz lokalizacji usług wykluczonych.

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

4.1. zakaz stosowania detali i elementów wykończeniowych z tworzywa sztucznego, 

4.2. ogrodzenia wg § 7  ust. 1, 

4.3. wymaga się wysokiego standardu zabudowy i wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych; 

architektura powinna reprezentować wysoką wartość estetyczną i użytkową. Musi być realizowana 
w ujednoliconej stylistyce z użyciem materiałów o szlachetnych fakturach jak: drewno, okładziny kamienne 
/piaskowiec, granit, wapień, wyprawy tynkarskie/ lub ceramiczne o szlachetnych fakturach, elementy 
ślusarskie – stal, żelazo kute, stal nierdzewna; wyklucza się okładziny z papy, blachy i PCV; kolorystyka 
elementów powinna być zharmonizowana z kolorystyką i fakturą naturalnych materiałów.
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5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

5.1. teren nr 2.6.MN położony jest w strefie uciążliwości hałasu oddziaływania lotniska wojskowego, 

5.2. tereny dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych winny mieć powierzchnię utwardzoną 
nieprzepuszczalną, 

5.3. projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 
środowiska gruntowo - wodnego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji, 

5.4. wody opadowe z powierzchni utwardzonych (parkingi, place manewrowe, drogi), przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w odrębnych przepisach, 

5.5. drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek 
sąsiednich, 

5.6. w związku z sąsiedztwem lotniska, w budynkach o funkcji wymagającej ochrony przed hałasem, 
należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwe warunki akustyczne w budynkach.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Nie dotyczy.

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH 

7.1. elementy małej architektury: dopuszcza się, 

7.2. nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji i instalowania reklam wielkoformatowych i wolnostojących, 
reklamy dopuszcza się tylko związane z prowadzoną działalnością usługową i tylko w kondygnacji parteru, 
dla każdego lokalu użytkowego przeznacza się tylko 1,0 m2 na cele reklamowe, zakaz lokalizacji reklam 
emitujących światło pulsujące mogące zakłócać warunki mieszkaniowe, zakaz realizacji reklam na 
ogrodzeniach, 

7.3. urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się, 

7.4. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 

7.5. zieleń: urządzona.

8. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

8.1. LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne - jak na rysunku planu, 

8.2. MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO 
POWIERZCHNI DZIAŁKI: 25 %, 

8.3. MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 40 % (powierzchni 
niezabudowanej i nieutwardzonej, pokrytej roślinnością urządzoną lub naturalną, w powierzchnię tę 
nie włącza się powierzchni parkingów, dojść, dojazdów), 

8.4. INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY: minimalna: nie ustala się, maksymalna: określona maksymalną 
powierzchnią zabudowy i maksymalną wysokością zabudowy, 

8.5. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: nie więcej niż 2  kondygnacje w tym poddasze użytkowe; nie więcej 
niż 9,0 m, 

8.6. FORMY ZABUDOWY: nie ustala się, 

8.7. GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dachy strome, kąt nachylenia połaci dachowej 35o - 45o, 
pokrycie dachówką ceramiczną lub betonową w kolorze cegły, obowiązuje jednakowa forma nachylenia 
dachu dla całej strefy wydzielonej w planie, kalenica równolegle do ulicy, z której odbywa się wjazd na 
posesję, 

8.8. SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ – nie ustala się.
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9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, 
W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO 
POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

9.1. obowiązują ustalenia § 5  ust. 1  uchwały.

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

10.1. obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują, 

10.2. powierzchnia nowo wydzielanych działek: nie mniej niż 600,0 m2 - dla zabudowy wolnostojącej, 
nie mniej niż 450,0 m2 - dla zabudowy bliźniaczej, 150,0 m2 dla zabudowy szeregowej, 

10.3. minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 6,0 m, 

10.4. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90o (+/- 5o), 

10.5. dla celów opracowań geodezyjnych przebieg linii rozgraniczających, będący granicą działek, należy 
określać zgodnie z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających 
nie po istniejących granicach działek, należy go określać zgodnie z rysunkiem planu w osi linii 
rozgraniczającej.

11. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

11.1. dostępność drogowa: tereny nr 2.1.MN, 2.2.MN, 2.4.MN, 2.5.MN z drogi dojazdowej (ul. 
Dąbrowskiego położonej poza granicami planu) oraz z dróg wewnętrznych: 9.KDW, 10.KDW, 11.KDW, 
12.KDW; tereny nr 2.3.MN, 2.6.MN i 2.7.MN z drogi lokalnej (ul. Gałczyńskiego) oraz z dróg 
wewnętrznych: 13.KDW, 14.KDW, 

11.2. parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane na terenie, jak w § 6  ust. 1  uchwały, 

11.3. odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, 

11.4. odprowadzenie wód opadowych: po podczyszczeniu w separatorach do systemu kanalizacji 
deszczowej, w granicach własności, 

11.5. zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 

11.6. zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 

11.7. zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne proekologiczne źródła ciepła w oparciu 
o niskoemisyjne systemy ogrzewania, 

11.8. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, 

11.9. telekomunikacja: dopuszcza się, 

11.10. gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów, 

11.11. obowiązują ustalenia § 6  ust. 1, 2  uchwały, 

11.12. dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu telekomunikacji.

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

Nie ustala się.

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 

13.1. zakaz sytuowania obiektów substandardowych, 

13.2. śmietniki powinny być realizowane w obrębie posesji inwestora, 

13.3. dla funkcji uzupełniającej ustala się dostosowanie komunikacji do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

13.4. rzędna poziomu posadzki parteru nie może być na wysokości większej niż 1,0 m, w stosunku do 
średniej rzędnej terenu w obrysie budynku, 
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13.5. dla funkcji mieszanej mieszkaniowo - usługowej budynków ustala się następujące warunki dla 
lokalizacji usług: 

– musi być spełniony warunek oddzielnego wejścia z zewnątrz, które nie będzie kolidowało z funkcją 
zabudowy mieszkaniowej,

14. STAWKA PROCENTOWA 

0 %. 

KARTA TERENU

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański - Rejon ul. 
Powstańców Warszawy - zmiana

1. SYMBOL

3. U

2. POWIERZCHNIA (ha)

1,53

3. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren zabudowy usługowej; usługi publiczne, komercyjne i rzemiosło usługowe. 

Zakaz lokalizacji usług wykluczonych.

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

4.1. zakaz stosowania detali i elementów wykończeniowych z tworzywa sztucznego, 

4.2. zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych przy drogach 
wewnętrznych, 

4.3 wymaga się wysokiego standardu zabudowy i wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych; 

architektura powinna reprezentować wysoką wartość estetyczną i użytkową. Musi być realizowana 
w ujednoliconej stylistyce z użyciem materiałów o szlachetnych fakturach jak: drewno, okładziny kamienne 
/piaskowiec, granit, wapień, wyprawy tynkarskie/ lub ceramiczne o szlachetnych fakturach, elementy 
ślusarskie – stal, żelazo kute, stal nierdzewna; wyklucza się okładziny z papy, blachy i PCV; kolorystyka 
elementów powinna być zharmonizowana z kolorystyką i fakturą naturalnych materiałów, 

4.4. w ewentualnych powierzchniach utwardzonych (przejścia piesze, przejazdy) należy stosować 
materiały o szlachetnych fakturach (bruk, kamień, płyty o fakturach naturalnych materiałów, kostka 
betonowa typu starobruk), ścieżki rowerowe: nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa bezfazowa.

5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

5.1. tereny dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych winny mieć powierzchnię utwardzoną 
nieprzepuszczalną, 

5.2. projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 
środowiska gruntowo-wodnego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji, 

5.3. wody opadowe z powierzchni utwardzonych (parkingi, place manewrowe, drogi), przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w odrębnych przepisach, 

5.4. dla terenu wzdłuż granicy z ul. Powstańców Warszawy zaleca się zastosowanie pasów zieleni 
izolacyjno - ozdobnej w celu ograniczenia negatywnego wpływu ciągów komunikacyjnych, dla terenu 
ustala się nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej na północy terenów zgodnie z rysunkiem planu, 

5.5. drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek 
sąsiednich, 

5.6. zasięg uciążliwości dla środowiska działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiotowym 
terenie winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
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a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być wyposażone w techniczne 
środki ochrony przed tymi uciążliwościami; stopień emisji hałasu, zanieczyszczeń, pyłów, promieniowania 
nie może przekraczać poziomów ustalonych przepisami szczególnymi dla zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej. Wyklucza się działalność mogącą powodować emisję przykrych zapachów, 

5.7. w związku z sąsiedztwem lotniska, w budynkach o funkcji wymagającej ochrony przed hałasem, 
należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwe warunki akustyczne w budynkach.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Nie dotyczy.

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH 

7.1. elementy małej architektury: dopuszcza się, 

7.2. nośniki reklamowe: możliwość lokalizacji i instalowania reklam wielkoformatowych 
i wolnostojących - jednej na działce i tylko związanej z prowadzoną na danej działce działalnością 
usługową, dla każdego lokalu użytkowego przeznacza się tylko 1,0 m2 na cele reklamowe w kondygnacji 
parteru, zakaz lokalizacji reklam emitujących światło pulsujące mogące zakłócać warunki mieszkaniowe. 
Reklamy wolnostojące należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 10,0 m od granicy działki 
drogowej, zakaz realizacji reklam na ogrodzeniach, 

7.3. urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się, 

7.4. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 

7.5. zieleń: urządzona, 

7.6. rozwiązania komunikacji pieszej należy dostosować do wymogów osób niepełnosprawnych.

8. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

8.1. LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne - jak na rysunku planu, 

8.2. MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO 
POWIERZCHNI DZIAŁKI: 30 %, 

8.3. MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 30 % (powierzchni 
niezabudowanej i nieutwardzonej, pokrytej roślinnością urządzoną lub naturalną , w powierzchnię tę 
nie włącza się powierzchni parkingów, dojść , dojazdów), 

8.4. INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY: minimalna: nie ustala się, maksymalna: określona maksymalną 
powierzchnią zabudowy i maksymalną wysokością zabudowy, 

8.5. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: nie więcej niż 10,0 m, 

8.6. FORMY ZABUDOWY: wolnostojąca, 

8.7. GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: nie ustala się, 

8.8. SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej niż 10,0 m, nie więcej niż 30,0 m.

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, 
W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO 
POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

9.1. obowiązują ustalenia § 5  ust. 1  uchwały.

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

10.1. obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują, 

10.2. powierzchnia działki: nie mniej niż 1500,0 m2, 

10.3. minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 25,0 m, 
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10.4. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90o (+/- 5o), 

10.5. obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, terenów pod budynkami po obrysie tych 
budynków, bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku 
zgodne z parametrami zawartymi w pkt 8, 

10.6. dla celów opracowań geodezyjnych przebieg linii rozgraniczających, będący granicą działek, należy 
określać zgodnie z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających 
nie po istniejących granicach działek, należy go określać zgodnie z rysunkiem planu w osi linii 
rozgraniczającej, 

10.7. obowiązują ustalenia § 6  ust. 3  uchwały.

11. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

11.1. dostępność drogowa: z drogi lokalnej (ul. Gałczyńskiego), dopuszcza się dostępnośc terenu 
oznaczonego symbolem 3.U z drogi wewnętrznej 13.KDW, dopuszcza się pozostawienie istniejących 
zjazdów z ul. Powstańców Warszawy; ustala się zachowanie istniejącego zjazdu z ul. Powstańców 
Warszawy na dz. nr 51/13, 

11.2. parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane na terenie, jak w § 6  ust. 1  uchwały; należy 
przewidzieć na poziomie terenu miejsca postojowe ogólnodostępne stanowiące min. 25 % ilości miejsc 
postojowych wymaganych § 6  ust. 1  uchwały, 

11.3. odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, 

11.4. odprowadzenie wód opadowych: po podczyszczeniu w separatorach do systemu kanalizacji 
deszczowej, w granicach własności, 

11.5. zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 

11.6. zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 

11.7. zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne proekologiczne źródła ciepła w oparciu 
o niskoemisyjne systemy grzewcze, 

11.8. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, 

11.9. telekomunikacja: dopuszcza się, 

11.10. gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów, 

11.11. obowiązują ustalenia § 6  ust. 2  i 3  uchwały, 

11.12. adaptacja istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie 3.U, 

11.13. dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu telekomunikacji.

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

Nie ustala się.

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 

13.1. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

13.2. dopuszcza się garaże wbudowane w obiekt i garaże podziemne, 

13.3. garaże podziemne nie mogą wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na 
powierzchnię terenu; dopuszcza się realizację garaży podziemnych poza obrysem rzutu budynku, 
nie większych jednak niż 50 % powierzchni zabudowanej pod warunkiem całkowitego zagłębienia 
w gruncie, 

13.4. zakaz sytuowania obiektów substandardowych, 

13.5. śmietniki powinny być realizowane w obrębie posesji inwestora wkomponowane w bryły 
budynków, 
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13.6. ustala się zasady grodzenia zgodnie z § 7  ust. 1, 

13.7. na terenie należy wprowadzić min.12,0 m pas zieleni izolacyjnej – oznaczony jak na rysunku planu, 

13.8. dopuszcza się lokalizację domu mieszkalnego właściciela nieruchomości bez możliwości 
wydzielenia gruntu, maksymalna wysokość: 9  m, 2  kondygnacje nadziemne, spełniającego warunki pkt 8.3 
oraz § 6  ust. 1.

14. STAWKA PROCENTOWA 

0 %. 

KARTA TERENU

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański - Rejon ul. 
Powstańców Warszawy - zmiana

1. SYMBOL 

4.1.M,U, 4.2.M,U

2. POWIERZCHNIA (ha)

4.1.M,U - 1,7; 4.2.M,U – 2,0

3. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej: usługi 
komercyjne, publiczne i rzemiosło usługowe; dla zabudowy mieszanej mieszkaniowo – usługowej usługi 
mogą być zlokalizowane tylko w parterze (nie muszą), na pozostałych kondygnacjach zakaz lokalizacji 
usług; na działce nie ustala się proporcji między zabudową mieszkaniową a usługową; dopuszcza się 100 % 
zabudowy usługowej i 100 % zabudowy mieszkaniowej. 

Zakaz lokalizacji usług wykluczonych.

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

4.1. zakaz stosowania detali i elementów wykończeniowych z tworzywa sztucznego, 

4.2. zakaz lokalizacji garaży wolnostojących nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych przy drogach wewnętrznych, 

4.3 wymaga się wysokiego standardu zabudowy i wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych; 

architektura powinna reprezentować wysoką wartość estetyczną i użytkową. Musi być realizowana 
w ujednoliconej stylistyce z użyciem materiałów o szlachetnych fakturach jak: drewno, okładziny kamienne 
/piaskowiec, granit, wapień, wyprawy tynkarskie/ lub ceramiczne o szlachetnych fakturach, elementy 
ślusarskie – stal, żelazo kute, stal nierdzewna; wyklucza się okładziny z papy, blachy i PCV; kolorystyka 
elementów powinna być zharmonizowana z kolorystyką i fakturą naturalnych materiałów, 

4.4. w ewentualnych powierzchniach utwardzonych (przejścia piesze, przejazdy) należy stosować 
materiały o szlachetnych fakturach (bruk, kamień, płyty o fakturach naturalnych materiałów, kostka 
betonowa typu starobruk), ścieżki rowerowe: nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa bezfazowa.

5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

5.1. teren położony jest w strefie uciążliwości hałasu oddziaływania lotniska wojskowego, 

5.2. tereny dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych winny mieć powierzchnię utwardzoną 
nieprzepuszczalną, 

5.3. projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 
środowiska gruntowo - wodnego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji, 

5.4. wody opadowe z powierzchni utwardzonych (parkingi, place manewrowe, drogi), przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w odrębnych przepisach, 
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5.5. drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek 
sąsiednich, 

5.6. zasięg uciążliwości dla środowiska działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiotowym 
terenie winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być wyposażone w techniczne 
środki ochrony przed tymi uciążliwościami; stopień emisji hałasu, zanieczyszczeń, pyłów, promieniowania 
nie może przekraczać poziomów ustalonych przepisami szczególnymi dla zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej. Wyklucza się działalność mogącą powodować emisję przykrych zapachów, 

5.7. pas terenu wzdłuż ul. Powstańców Warszawy znajduje się w zasięgu uciążliwości akustycznej tej 
ulicy, należy zastosować stolarkę okienną o zwiększonej izolacyjności akustycznej oraz zaleca się 
wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy terenu z ulicą Powstańców Warszawy, 

5.8. w związku z sąsiedztwem lotniska, w budynkach o funkcji wymagającej ochrony przed hałasem, 
należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwe warunki akustyczne w budynkach, 

5.9. dla terenu 4.2.U ustala się nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej na północy terenów zgodnie 
z rysunkiem planu.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Nie dotyczy.

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH 

7.1. elementy małej architektury: dopuszcza się, 

7.2. nośniki reklamowe: możliwość lokalizacji i instalowania reklam wielkoformatowych 
i wolnostojących - jednej na działce i tylko związanej z prowadzoną na danej działce działalnością 
usługową, dla każdego lokalu użytkowego przeznacza się tylko 1,0 m2 na cele reklamowe w kondygnacji 
parteru, zakaz lokalizacji reklam emitujących światło pulsujące mogące zakłócać warunki mieszkaniowe. 
Reklamy wolnostojące należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 10,0 m od granicy działki 
drogowej, zakaz realizacji reklam na ogrodzeniach, 

7.3. urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się, 

7.4. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 

7.5. zieleń: urządzona, 

7.6. rozwiązania komunikacji pieszej należy dostosować do wymogów osób niepełnosprawnych.

8. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

8.1. LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne - jak na rysunku planu, 

8.2. MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO 
POWIERZCHNI DZIAŁKI: dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami – 25 %, dla 
zabudowy usługowej – 30 %, dla zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej możliwość zwiększenia 
o 5 % powierzchni zabudowy przy zastosowaniu dźwigów windowych przy każdym pionie 
komunikacyjnym, 

8.3. MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: (powierzchni 
niezabudowanej i nieutwardzonej, pokrytej roślinnością urządzoną lub naturalną, w powierzchnię tę 
nie włącza się powierzchni parkingów, dojść, dojazdów): 40 %, w zabudowie mieszkaniowej 
wielorodzinnej 10 % powierzchni działki należy przeznaczyć pod place zabaw i rekreację, przy działkach 
powyżej 1000,0 m2 w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 3% powierzchni działki należy 
przeznaczyć pod boisko o nawierzchni z trawy sztucznej lub syntetyczne, 

8.4. INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY: minimalna: nie ustala się, maksymalna: określona maksymalną 
powierzchnią zabudowy i maksymalną wysokością zabudowy, 

8.5. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: nie więcej niż 10,0 m; nie więcej niż 3  kondygnacje, 
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8.6. FORMY ZABUDOWY: wolnostojąca o max powierzchni zabudowy 600 m2, 

8.7. GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dachy 
płaskie lub strome, dachy strome pokryte dachówką ceramiczną, dla zabudowy mieszanej dachy płaskie lub 
strome dachy strome pokryte dachówką ceramiczną, dla zabudowy usługowej – nie ustala się, 

8.8. SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej niż 10,0 m, nie więcej niż 30,0 m.

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, 
W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO 
POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

9.1. obowiązują ustalenia § 5  pkt 1 uchwały.

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

10.1. obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują, 

10.2. powierzchnia działki: dotyczy nowych wydzieleń: nie mniej niż: 800,0 m; 

10.3. minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 20,0 m, 

10.4. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90o (+/- 5o), 

10.5. obowiązuje zakaz podziałów oraz wydzielania jako odrębnych działek, terenów pod budynkami po 
obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego do racjonalnego korzystania 
z budynku zgodne z parametrami zawartymi w pkt 8, zakaz wydzielania parkingów z zabudowy 
mieszkaniowej, 

10.6. dla celów opracowań geodezyjnych przebieg linii rozgraniczających, będący granicą działek, należy 
określać zgodnie z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających 
nie po istniejących granicach działek, należy go określać zgodnie z rysunkiem planu w osi linii 
rozgraniczającej, 

10.7. obowiązują ustalenia § 6  ust. 3  uchwały.

11. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

11.1. dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 14.KDW, dopuszcza się pozostawienie istniejących 
zjazdów z ul. Powstańców Warszawy, docelowo dopuszcza się organizację zjazdów z drogi przylegającej 
do terenu 4.2.M,U od strony wschodniej (położonej poza granicami planu) za zgodą zarządcy tej drogi, 

11.2. parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane na terenie, jak w § 6  ust. 1  uchwały; należy 
przewidzieć na powierzchni terenu miejsca postojowe ogólnodostępne stanowiące min. 25 % ilości miejsc 
postojowych wymaganych § 6  ust. 1  uchwały, 

11.3. odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, 

11.4. odprowadzenie wód opadowych: po podczyszczeniu w separatorach do systemu kanalizacji 
deszczowej, w granicach własności, 

11.5. zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 

11.6. zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 

11.7. zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne proekologiczne źródła ciepła w oparciu 
o niskoemisyjne systemy grzewcze, 

11.8. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, 

11.9. telekomunikacja: dopuszcza się, 

11.10. gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów, 

11.11. obowiązują ustalenia § 6  ust. 2  i 3  uchwały, 

11.12. dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu telekomunikacji.
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12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

Nie ustala się.

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 

13.1. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

13.2. dopuszcza się garaże wbudowane w obiekt mieszkaniowy lub usługowy i garaże podziemne, 

13.3. dopuszcza się realizację garaży podziemnych poza obrysem rzutu budynku, nie większych jednak 
niż 50 % powierzchni zabudowanej pod warunkiem całkowitego zagłębienia w gruncie, 

13.4. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się lokalizację usług w parterach 
budynków, 

13.5. dla funkcji mieszanej mieszkaniowo - usługowej budynków ustala się następujące warunki dla 
lokalizacji usług: 

– musi być spełniony warunek oddzielnego wejścia z zewnątrz, które nie będzie kolidowało z funkcją 
zabudowy mieszkaniowej, 

13.6. zakaz sytuowania obiektów substandardowych, 

13.7. śmietniki powinny być realizowane w obrębie posesji inwestora wkomponowane w bryły 
budynków, 

13.8. ustala się zasady grodzenia zgodnie z § 7  ust. 1, 

13.9. w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się zakaz zabudowy balkonów, tarasów i logii, 

13.10. rzędna poziomu posadzki parteru nie może być na wysokości większej niż 1,0 m, w stosunku do 
średniej rzędnej terenu w obrysie budynku, 

13.11. na terenie 4.2.U należy wprowadzić min.10,0 m pas zieleni izolacyjnej – oznaczony jak na rysunku 
planu.

14. STAWKA PROCENTOWA 

Dla terenu 4.2.M,U w zakresie dz. nr 43/3, 43/4, 42/3, 42/4 - 30 %, dla pozostałych terenów - 0%. 

KARTA TERENU

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański - Rejon ul. 
Powstańców Warszawy - zmiana

1. SYMBOL

5. U,M

2. POWIERZCHNIA (ha)

1,85

3. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. 

Dopuszczone formy usług: usługi komercyjne, publiczne, rzemiosło usługowe i magazyny. 

Dla zabudowy mieszanej usługi mogą być zlokalizowane tylko w parterze (nie muszą), na pozostałych 
kondygnacjach zakaz lokalizacji usług; nie ustala się proporcji między zabudową mieszkaniową a usługową; 
dopuszcza się 100% zabudowy usługowej i 100 % zabudowy mieszkaniowej. 

Zakaz lokalizacji usług wykluczonych.

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

4.1. zakaz stosowania detali i elementów wykończeniowych z tworzywa sztucznego, 
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4.2. zakaz lokalizacji garaży wolnostojących nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych przy drogach wewnętrznych, 

4.3 wymaga się wysokiego standardu zabudowy i wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych; 

architektura powinna reprezentować wysoką wartość estetyczną i użytkową. Musi być realizowana 
w ujednoliconej stylistyce z użyciem materiałów o szlachetnych fakturach jak: drewno, okładziny kamienne 
/piaskowiec, granit, wapień, wyprawy tynkarskie/ lub ceramiczne o szlachetnych fakturach, elementy 
ślusarskie – stal, żelazo kute, stal nierdzewna; wyklucza się okładziny z papy, blachy i PCV; kolorystyka 
elementów powinna być zharmonizowana z kolorystyką i fakturą naturalnych materiałów, 

4.4. w ewentualnych powierzchniach utwardzonych (przejścia piesze, przejazdy) należy stosować 
materiały o szlachetnych fakturach (bruk, kamień, płyty o fakturach naturalnych materiałów, kostka 
betonowa typu starobruk), ścieżki rowerowe: nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa bezfazowa.

5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

5.1. tereny dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych winny mieć powierzchnię utwardzoną 
nieprzepuszczalną, 

5.2. projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 
środowiska gruntowo-wodnego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji, 

5.3. wody opadowe z powierzchni utwardzonych (parkingi, place manewrowe, drogi), przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w odrębnych przepisach, 

5.4. drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek 
sąsiednich, 

5.5. pas terenu wzdłuż ul. Powstańców Warszawy znajduje się w zasięgu uciążliwości akustycznej tej 
ulicy – zaleca się zastosowanie stolarki okiennej o zwiększonej izolacyjności akustycznej oraz 
wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy terenu z ulicą Powstańców Warszawy, 

5.6. zasięg uciążliwości dla środowiska działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiotowym 
terenie winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być wyposażone w techniczne 
środki ochrony przed tymi uciążliwościami; stopień emisji hałasu, zanieczyszczeń, pyłów, promieniowania 
nie może przekraczać poziomów ustalonych przepisami szczególnymi dla zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej. Wyklucza się działalność mogącą powodować emisję przykrych zapachów, 

5.7. w związku z sąsiedztwem lotniska, w budynkach o funkcji wymagającej ochrony przed hałasem, 
należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwe warunki akustyczne w budynkach.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Nie dotyczy.

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH 

7.1 elementy małej architektury: dopuszcza się, 

7.2 nośniki reklamowe: możliwość lokalizacji i instalowania reklam wielkoformatowych 
i wolnostojących - jednej na działce i tylko związanej z prowadzoną na danej działce działalnością 
usługową, dla każdego lokalu użytkowego przeznacza się tylko 1,0 m2 na cele reklamowe w kondygnacji 
parteru, zakaz lokalizacji reklam emitujących światło pulsujące mogące zakłócać warunki mieszkaniowe. 
Reklamy wolnostojące należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 10,0 m od granicy działki 
drogowej, zakaz realizacji reklam na ogrodzeniach, 

7.3 urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się, 

7.4 tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 

7.5 zieleń: urządzona, 
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7.6 rozwiązania komunikacji pieszej należy dostosować do wymogów osób niepełnosprawnych.

8. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

8.1. LINIE ZABUDOWY: nieprzekraczalne - jak na rysunku planu, 

8.2. MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO 
POWIERZCHNI DZIAŁKI: dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej 30 %, dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i jednorodzinno - usługowej 25 %, dla zespołu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej możliwość zwiększenia o 5 % powierzchni zabudowy przy zastosowaniu dźwigów 
windowych przy każdym pionie komunikacyjnym, 

8.3. MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: (powierzchni 
niezabudowanej i nieutwardzonej, pokrytej roślinnością urządzoną lub naturalną, w powierzchnię tę 
nie włącza się powierzchni parkingów, dojść, dojazdów): 50 % dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i jednorodzinno - usługowej, 40% dla zabudowy usługowej; 40 % dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 10% powierzchni działki 
należy przeznaczyć pod place zabaw i rekreację, przy działkach powyżej 1000,0 m2 w zabudowie 
mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 3% powierzchni działki należy przeznaczyć pod boisko 
o nawierzchni z trawy sztucznej lub syntetyczne, 

8.4. INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY: minimalna: nie ustala się, maksymalna: określona maksymalną 
powierzchnią zabudowy i maksymalną wysokością zabudowy, 

8.5. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: nie więcej niż 10,0 m, max 3  kondygnacje nadziemne, 

8.6. FORMY ZABUDOWY: dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – zabudowa wolnostojąca 
o powierzchni zabudowy każdego obiektu do 600 m2

, dla pozostałych funkcji - nie ustala się, 

8.7. GEOMETRIA DACHU I JEGO UKŁAD: dla zabudowy mieszkaniowej dachy strome, kryte 
dachówką, dla zabudowy usługowej nie ustala się, 

8.8. SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ – nie mniej niż 10,0 m , nie więcej niż 30,0 m.

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, 
W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO 
POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

9.1. obowiązują ustalenia § 5  ust. 1 uchwały.

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

10.1. obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują, 

10.2. powierzchnia nowo wydzielanych działek: minimalna 800,0 m2, 

10.3. minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 30,0 m, 

10.4. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90o (+/- 5o), 

10.5. obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, terenów pod budynkami po obrysie tych 
budynków, bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku 
zgodnie z parametrami zawartymi w pkt. 8, zakaz wydzielania parkingów z zabudowy mieszkaniowej, 

10.6. dla celów opracowań geodezyjnych przebieg linii rozgraniczających, będący granicą działek, należy 
określać zgodnie z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających 
nie po istniejących granicach działek, należy go określać zgodnie z rysunkiem planu w osi linii 
rozgraniczającej, 

10.7. obowiązują ustalenia § 6  ust. 3  uchwały.

11. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

11.1 dostępność drogowa: z drogi 12.KDW, 16.KDW, ul. Dąbrowskiego położonej poza granicami planu 
oraz z istniejących zjazdów z ul. Powstańców Warszawy, 
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11.2. parkingi i miejsca postojowe: zlokalizowane na terenie, jak w § 6  ust. 1  uchwały; należy 
przewidzieć na poziomie terenu miejsca postojowe ogólnodostępne stanowiące min. 25 % ilości miejsc 
postojowych wymaganych § 6  ust. 1  uchwały, 

11.3. odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, 

11.4. odprowadzenie wód opadowych: po podczyszczeniu w separatorach do systemu kanalizacji 
deszczowej, w granicach własności, 

11.5. zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 

11.6. zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 

11.7. zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne proekologiczne źródła ciepła w oparciu 
o niskoemisyjne systemy ogrzewania, 

11.8. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, 

11.9. telekomunikacja: dopuszcza się, 

11.10. gospodarka odpadami: po segregacji, wywóz na składowisko odpadów, 

11.11. obowiązują ustalenia § 6  ust. 2  i 3  uchwały, 

11.12. dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu telekomunikacji.

12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

Nie ustala się.

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 

13.1. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

13.2. dopuszcza się garaże wbudowane w obiekt mieszkaniowy lub usługowy i garaże podziemne, 

13.3. dopuszcza się realizację garaży podziemnych poza obrysem rzutu budynku, nie większych jednak 
niż 50 % powierzchni zabudowanej pod warunkiem całkowitego zagłębienia w gruncie, 

13.4. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się lokalizację usług w parterach 
budynków, 

13.5. dla funkcji mieszanej mieszkaniowo - usługowej budynków ustala się następujące warunki dla 
lokalizacji usług: 

– musi być spełniony warunek oddzielnego wejścia z zewnątrz, które nie będzie kolidowało z funkcją 
zabudowy mieszkaniowej, 

13.6. zakaz sytuowania obiektów substandardowych i tymczasowych, 

13.7. śmietniki powinny być realizowane w obrębie posesji inwestora wkomponowane w bryły 
budynków 

13.8. ustala się zasady grodzenia zgodnie z § 7  pkt 1, 

13.9. rzędna poziomu posadzki parteru nie może być na wysokości większej niż 1,0 m, w stosunku do 
średniej rzędnej terenu w obrysie budynku, 

13.10. ustala się zakaz zabudowy balkonów, tarasów i logii.

14. STAWKA PROCENTOWA 

30 %. 

KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański - Rejon ul. 
Powstańców Warszawy - zmiana

1. SYMBOL
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6. KDZ

2. KLASA I NAZWA ULICY 

Teren drogi publicznej - droga zbiorcza - ulica Powstańców Warszawy, droga wojewódzka nr 227.

3. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 

3.1. szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku, 

3.2. przekrój: min. 2  x 3,5 m, 

3.3. wyposażenie: określony przez zarządcę drogi, wymagane oświetlenie uliczne, ścieżka rowerowa, 

3.4. inne parametry: nie określa się. 

4. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM 

Poza granicami planu.

5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

5.1. obowiązują ustalenia § 5  ust. 1, uchwały, 

5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych 
w przepisach, 

5.3. rozwiązania komunikacji pieszej należy dostosować do wymogów osób niepełnosprawnych, 

5.4. ustala się nawierzchnię drogi jako nieprzepuszczalną, 

5.6. w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych 
warunków klimatycznych, cech podłoża gruntowego oraz bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, 
a także zachowania trwałości budowli drogowej.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Nie ustala się.

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH 

7.1. mała architektura: dopuszcza się lokalizację za zgodą zarządcy drogi, wyłącznie do obsługi 
komunikacyjnej, 

7.2. nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji, poza wiatami przystankowymi i kioskami z prasą 
wbudowanymi w bryłę budynku wiaty – max. powierzchnia kiosku 10 m2, 

7.3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 

7.4. urządzenia techniczne: dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielenie terenów 
o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej, 

7.5. zieleń: nie określa się.

8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

8.1. obowiązują ustalenia § 5  ust. 1  uchwały.

9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

Nie określa się.

10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 

10.1. obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej nr 227 tylko poprzez istniejące zjazdy oraz 
dodatkowe, niezbędne zjazdy uzgodnione z zarządcą drogi, obowiązują ustalenia § 6  ust. 3  uchwały.
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11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

11.1. obowiązują ustalenia § 6  ust. 2  uchwały.

12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

Nie określa się.

13. STAWKA PROCENTOWA 

0 %. 

KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański - Rejon ul. 
Powstańców Warszawy  - zmiana

1. SYMBOL

7. KDL

2. KLASA I NAZWA ULICY 

Teren drogi publicznej - droga lokalna – ul. Gałczyńskiego.

3. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 

3.1. szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, nie mniej niż 20,0 m, 

3.2. przekrój: nie mniej niż 2  x 3  m, zalecane 2  x 3,5 m, 

3.3. wyposażenie: wymagane oświetlenie uliczne, 

3.4. inne parametry: dopuszcza się miejsca parkingowe, 

3.5. lokalizacja ścieżki rowerowej. 

4. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM 

4.1. do drogi zbiorczej – ul. Powstańców Warszawy, ul. Kasprowicza.

5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

5.1. obowiązują ustalenia § 5  ust. 1  uchwały, 

5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych 
w przepisach, 

5.3. rozwiązania komunikacji pieszej należy dostosować do wymogów osób niepełnosprawnych, 

5.4. ustala się nawierzchnię drogi jako nieprzepuszczalną.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Nie dotyczy.

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH 

7.1. mała architektura: dopuszcza się, 

7.2. nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji, 

7.3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, poza wiatami przystankowymi i kioskami z prasą 
wbudowanymi w bryłę budynku wiaty – max. powierzchnia kiosku 10 m2, 

7.4. urządzenia techniczne: dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielenie terenów 
o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej, 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 4209



7.5. zieleń: nie określa się.

8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

8.1. obowiązują ustalenia § 5  pkt 1  uchwały.

9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

Nie określa się.

10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 

10.1. zakaz lokalizacji zabudowy i tymczasowych obiektów budowlanych poza wiatami przystankowymi 
i kioskami z prasą wbudowanymi w bryłę budynku wiaty – max. powierzchnia kiosku 10 m2.

11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

11.1. obowiązują ustalenia § 6  ust. 2  uchwały.

12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

Nie ustala się.

13. STAWKA PROCENTOWA 

0 %. 

KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański - Rejon ul. 
Powstańców Warszawy - zmiana

1. SYMBOL 

8.1.KDD, 8.2.KDD, 8.3.KDD, 8.4.KDD

2. KLASA I NAZWA ULICY 

Teren drogi publicznej - droga dojazdowa - ul. Dąbrowskiego – skrzyżowania z drogami wewnętrznymi.

3. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 

3.1. szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, 

3.2. przekrój: min. 2  x 3  m, 

3.3. wyposażenie: wymagane oświetlenie uliczne, 

3.4. inne parametry: nie określa się, 

3.5. ścieżka rowerowa.

4. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM 

4.1. położone poza terenem planu.

5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

5.1. obowiązują ustalenia § 5  ust. 1  uchwały, 

5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych 
w przepisach, 

5.3. rozwiązania komunikacji pieszej należy dostosować do wymogów osób niepełnosprawnych, 

5.4. ustala się nawierzchnię drogi jako nieprzepuszczalną.
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Nie dotyczy.

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH 

7.1. mała architektura: dopuszcza się, 

7.2. nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji, 

7.3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 

7.4. urządzenia techniczne: dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielenie terenów 
o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej, 

7.5. zieleń: nie określa się.

8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

8.1. obowiązują ustalenia § 5  pkt 1  uchwały.

9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

Nie określa się.

10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 

10.1. zakaz lokalizacji zabudowy i tymczasowych obiektów budowlanych.

11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

11.1. obowiązują ustalenia § 6  ust. 2  uchwały. 

12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

Nie ustala się.

13. STAWKA PROCENTOWA 

0 %. 

KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański - Rejon ul. 
Powstańców Warszawy - zmiana

1. SYMBOL

9. KDW, 10.KDW, 11.KDW, 12.KDW, 13.KDW, 14.KDW, 15.KDW, 16.KDW

2. KLASA I NAZWA ULICY 

Teren drogi niepublicznej - droga wewnętrzna.

3. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 

3.1. szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, 

3.2. przekrój: jezdnia min. 5,0 m, dopuszcza się ciąg pieszo - jezdny, 

3.3. wyposażenie: wymagane oświetlenie uliczne, 

3.4. inne parametry: nie określa się.

4. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 4209



4.1. do drogi zbiorczej – ul. Powstańców Warszawy, do drogi lokalnej – ul. Gałczyńskiego, do drogi 
dojazdowej – ul. Dąbrowskiego.

5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

5.1. obowiązują ustalenia § 5  ust. 1  uchwały, 

5.2. wody opadowe z powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych 
w przepisach, 

5.3. rozwiązania komunikacji pieszej należy dostosować do wymogów osób niepełnosprawnych, 

5.4. ustala się nawierzchnię drogi jako nieprzepuszczalną.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Nie dotyczy.

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH 

7.1. mała architektura: dopuszcza się, 

7.2. nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji, 

7.3. tymczasowe obiekty budowlane: zakaz lokalizacji, 

7.4. urządzenia techniczne: dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielenie terenów 
o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej, 

7.5. zieleń: nie określa się.

8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

8.1. obowiązują ustalenia § 5  pkt 1  uchwały.

9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

Nie określa się.

10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 

10.1. zakaz lokalizacji zabudowy i tymczasowych obiektów budowlanych.

11. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

11.1. obowiązują ustalenia § 6  ust. 2  uchwały.

12. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

12.1 nie ustala się.

13. STAWKA PROCENTOWA 

0 %.

Rozdział 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego. 

§ 11. 1. Zobowiązuje się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do: 

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem; 
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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.

§ 12. Traci moc: 

- we fragmencie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. 
Powstańców Warszawy” zatwierdzony uchwałą Nr XVI/158/2008 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 
20 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 28, poz. 843 z dnia 16 kwietnia 2008 r.), 

- we fragmencie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Osiedle 
Wschód" zatwierdzony uchwałą Nr XXIII/230/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 120, poz. 2092 z dnia 4  października 2004 r.).

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 11 ust. 1, 2, 3, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Stefan Skonieczny
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/331/2013 

Rady Miasta Pruszcz Gdański 

z dnia 25 września 2013 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

 Stwierdza się, że w ustalonym ustawowo okresie w ramach procedury sporządzania projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Powstańców 
Warszawy - zmiana”, do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/331/2013 

Rady Miasta Pruszcz Gdański 

z dnia 25 września 2013 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

1. Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków 
z budżetu gminy zalicza się: 

- budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem, 

- budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych, 

- budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami, 

- budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami.

2. 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.

3.  Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.
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