
UCHWAŁA NR XLI/385/2014
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański 
"Rejon ul. Cichej".

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, poz. 1318) 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, poz. 1238) Rada Miasta 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. 
Cichej” – obejmującego teren ograniczony ul. Cichą, ul. Prof. Mariana Raciborskiego oraz ul. Karola 
Olszewskiego.

2. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. 
Cichej” 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) Załącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 wraz 
z wyrysem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz 
Gdański;

2) Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) Załącznik nr 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.

§ 2. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na - tereny oznaczone symbolem cyfrowym oraz ich 
przeznaczenie – główną funkcję – oznaczone symbolami literowymi:

1) Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej:

a) 1.U - teren zabudowy usługowej,

b) 2.U/M – teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej,

c) 3.UP – teren usług celu publicznego,

d) 4.M - teren zabudowy mieszkaniowej;

2) Tereny komunikacji:
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a) 5.KDD – teren drogi publicznej – droga dojazdowa,

b) 6.KDD – teren drogi publicznej – droga dojazdowa.

§ 3. 1. Na terenach wymienionych w § 2 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz – w uzasadnionych 
przypadkach – przeznaczenie dodatkowe, uwarunkowane ustaleniami szczegółowymi.

§ 4. 1. Ilekroć w tekście uchwały jest mowa o:

1) dachu dwuspadowym – ustalenie dotyczy również połaci dachów krzyżujących się; dla dachów 
dwuspadowych dopuszcza się oprócz lokalizacji okien połaciowych, lokalizację wykuszy, lukarn, 
wystawek;

2) dopuszczeniu – należy przez to rozumieć zgodność z planem w szczególnych przypadkach wymagających 
spełnienia warunków wymienionych w ustaleniach szczegółowych;

3) ilości kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;

4) kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumieć kondygnację podziemną w rozumieniu 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

5) skrócie mp – należy przez to rozumieć miejsce postojowe;

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie, poza które nie mogą wykraczać 
ściany zewnętrzne budynków, a wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza tą linię 
więcej niż 0,5 m;

7) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymieniony 
w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały;

8) poziomie gruntu – należy przez to rozumieć średni poziom terenu przed głównym wejściem na pierwszą 
kondygnację nadziemną budynku;

9) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, 
markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;

10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

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

12) stanie istniejącym – należy przez to rozumieć stan na rok 2013;

13) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem, wyznaczoną na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczoną numerem i symbolem literowym ustaleń szczegółowych;

14) terenie zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej – nie ustala się proporcji udziału 
poszczególnych funkcji; dopuszcza się także udział 100% jednej z funkcji;

15) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

16) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć zabudowę jednorodzinną 
w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie;

17) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - należy przez to rozumieć budynki zamieszkania zbiorowego 
w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie;

18) zabudowa usługowa – należy przez to rozumieć następujące usługi:
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a) usług publicznych – jak: administracja publiczna oraz wymiar 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,

b) usług komercyjnych – jak: usługi handlu, gastronomii, biura, usługi turystyki, łączności, centra 
konferencyjne i wystawiennicze, usługi finansowe, działalność gospodarcza związana z wykonywaniem 
wolnych zawodów, hurtownie,

c) rzemiosło usługowe – jak (np. szewc, krawiec, fryzjer, zakład naprawy sprzętu RTV, itp.); oraz innej 
działalności 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.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie 
z przepisami odrębnymi i powszechnie obowiązującą interpretacją.

§ 5. Ustalone w planie parametry i zasady nowo wydzielonych działek budowlanych nie dotyczą wydzieleń 
geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej.

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

1) ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem, zawarte są w rozdziale 2;

2) ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi, zawarte są 
w rozdziale 3.

2. Warunki zabudowy winny uwzględniać ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegółowe planu.

3. Poszczególny paragraf rozdziału 3 określa ustalenia dla terenu określonego symbolem terenu w ust.1 
danego paragrafu.

§ 7. 1. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązujące:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbol literowy i numer terenu;

5) przeznaczenie terenów;

6) elementy zagospodarowania terenu.

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

3. Linie rozgraniczające tereny nowych urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg mogą podlegać 
korektom wynikającym z potrzeb technologicznych, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów 
prawnych właścicieli terenów sąsiednich.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się w celu ochrony ładu przestrzennego w obszarze planu realizację zasad zagospodarowania 
terenów i zasad dotyczących zabudowy zgodnie z wyznaczonymi w planie ustaleniami i warunkami.

2. Projektowana zabudowa powinna prezentować wysoki standard i wysoką jakości rozwiązań 
architektonicznych:

1) elementy architektury o wysokiej wartości estetycznej i użytkowej:

a) ujednolicona stylistyka z użyciem materiałów o szlachetnych fakturach takich, jak: drewno, okładziny 
kamienne, wyprawy tynkarskie lub ceramiczne,

b) elementy ślusarskie: stal, żelazo kute, stal nierdzewna;
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2) kolorystyka elementów elewacyjnych zharmonizowana z kolorystyką i fakturą naturalnych materiałów:

a) obowiązuje kolorystka naturalna w odcieniach beżu, szarości, brązu, bieli, oliwki, czerwonej cegły itp.,

b) ustala się zakaz stosowania jaskrawych kolorów;

3) ustala się zakaz:

a) stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,

b) umieszczania na obiektach reklam nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

c) stosowania ogrodzeń z gotowych prefabrykatów betonowych.

3. W powierzchniach utwardzonych ( przejścia piesze, przejazdy) należy stosować materiały o szlachetnych 
fakturach (bruk, kamień, płyty o fakturach naturalnych materiałów, kostka betonowa typu starobruk).

§ 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Obszar opracowania położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 111 – Zbiornik 
Subniecki Gdańskiej.

2. Na obszarze objętym planem ustala się wymóg, iż oddziaływanie działalności gospodarczej i usługowej 
nie może przekroczyć granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny (wymóg nie dotyczy inwestycji 
celu publicznego z zakresu telekomunikacji). Znajdujące się na nim pomieszczenia na pobyt ludzi muszą być 
wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

3. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 
środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

4. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych, 
cech podłoża gruntowego i gatunków rodzimych.

5. Obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu (jego funkcji) określonego 
w przepisach odrębnych.

6. Tereny dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych winny mieć powierzchnię utwardzoną 
nieprzepuszczalną,

7. 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.

8. Należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin, zwierząt, grzybów – objętych 
ochroną.

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W obszarze planu nie ustala się.

§ 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Ustala się podstawowe elementy przestrzeni publicznej: ulice, drogi.

2. W obszarze całego planu ustala się:

1) możliwość lokalizacji i instalowania: reklam o powierzchni reklamy nie więcej niż 2,0 m2 dla każdej 
z usługi znajdującej się w obiekcie,  lokalizowane tylko na budynku; szyldów przy wejściu o powierzchni 
maksymalnie 0,5 m2, dla każdej firmy według koncepcji opracowanej w projekcie elewacji budynku;

2) zakaz lokalizacji reklam emitujących światło pulsujące mogące zakłócać warunki mieszkaniowe;

3) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących.

3. Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej.

§ 12. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu
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1. Zabudowę istniejącą (jej gabaryty i sposób użytkowania) uznaje się za zgodną z planem. Dopuszcza się 
jej odbudowę po zniszczeniu powstałym w wyniku katastrofy budowlanej.

2. Przy realizacji nowych podziałów geodezyjnych zapewnić należy dostęp do drogi publicznej, który może 
być zrealizowany za pomocą układów dróg wydzielonych na rysunku planu, niewydzielonych dróg 
wewnętrznych oraz zrealizowany na zasadach służebności przejazdu zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Ustala się zakaz wydzielania jako odrębnych działek, po obrysie budynków, bez wydzielenia terenu 
przynależnego, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku.

4. Minimalna wielkość nowo wydzielonej działki budowlanej (inwestycyjnej), określona w rozdziale 3, 
nie obowiązuje dla: procedur ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, wydzieleń dla sieci i małych 
urządzeń infrastruktury technicznej, podziałów korygujących i porządkujących.

5. Ustalenie przebiegu linii rozgraniczających należy określać poprzez odczyt graficzny osi linii 
rozgraniczającej z rysunku planu.

6. Na obszarze planu nie ustala się wielkości działek dla terenów zieleni i komunikacji.

7. Powierzchnia sprzedaży w obiekcie handlowym nie może przekraczać 2.000 m2.

§ 13. 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

1. Na terenach o ograniczonej przydatności do zabudowy (występowanie znacznych spadków lub wysoki 
poziom zwierciadła wód podziemnych) dla posadawianych obiektów, na etapie projektów budowlanych 
powinny być sporządzone oceny warunków geologiczno inżynierskich.

2. Ustala się dla wszelkiej projektowanej zabudowy o wysokości powyżej 10 m nad poziomem terenu przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wymóg uzgodnienia z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił 
Zbrojnych RP.

§ 14. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie ustala się.

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

1. Ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie wyznaczonym własnością.

2. Ustala się minimalne wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych:

1) dla zabudowy usługowej 1 mp/40 m2 powierzchni użytkowej usług;

2) 1,5miejsca/1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;

3) 2 miejsca/1 dom w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;

4) min. 20% miejsc postojowych – ogólnodostępnych na terenach usługowych.

3. Na całym obszarze planu dopuszcza się budowę, przebudowę, remont, i wymianę budowli, urządzeń 
i instalacji infrastruktury technicznej;

4. 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.

5. W obszarze planu dopuszcza się wymianę linii napowietrznych na kablowe.

6. W obszarze planu ustala się możliwość nowych wydzieleń terenów dla urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej nieokreślonych planem. Dopuszcza się korektę istniejących wydzieleń geodezyjnych niezbędnych 
dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej.
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7. Lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji nie powinna być uciążliwością 
w przestrzeni dostępnej dla ludzi w rozumieniu przepisów ochrony środowiska. Wszelkie urządzenia 
infrastruktury telekomunikacyjnej muszą być zamaskowane, w tym konstrukcje wież o kolorystyce maskującej.  
Na konstrukcji wież telekomunikacyjnych ustala się zakaz lokalizowania reklam. Należy dążyć do tego, aby 
różni operatorzy telefonii komórkowej korzystali z tych samych wież i konstrukcji wspornych.

8. Dla terenów, na których położone są sieci i urządzenia elektroenergetyczne lub planuje się ich 
lokalizację, ustala się:

1) zagospodarowanie terenu w strefie linii elektroenergetycznej SN 15 kV zgodne z przepisami odrębnymi  
dopuszcza się sytuowanie budynku stacji transformatorowej przy granicy działki;

2) zagospodarowanie terenu w obszarze ograniczeń napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV 
o szerokości 14,0 m (po 7,0 m od osi istniejących linii napowietrznych) winno być zgodne z przepisami 
odrębnymi;

3) sieci elektroenergetyczne SN i nn należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi 
w ustawie o drogach publicznych;

4) przyjmuje się możliwość budowy stacji transformatorowych na obszarze planu, o ile nie naruszy to innych 
ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów;

5) w przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem ustala się przebudowę lub przeniesienie 
istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz możliwość jej skablowania. Usunięcie kolizji 
projektowanej zabudowy z istniejącą siecią elektroenergetyczną odbywa się na koszt inwestora.

9. W zakresie zaopatrzenia w media:

1) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej niskiego (nn) lub średniego (SN) 
napięcia;

3) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,

4) zaopatrzenie w energię cieplną – z indywidualnych źródeł lub kotłowni lokalnych - z zastosowaniem paliw 
nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza;

5) zaopatrzenie w łączność telekomunikacją – z sieci telekomunikacyjnych, bezprzewodowo;

6) odprowadzenie ścieków sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitarnej;

7) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do kanalizacji deszczowej; place utwardzone związane 
z obsługą transportu wymagają wyposażenia w urządzenia służące oczyszczaniu wód opadowych, dla 
terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych obowiązuje 
lokalizacja separatorów zanieczyszczeń na działce inwestora; ustala się konieczność retencjonowania wód 
opadowych na własnej działce przed wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej;

8) gospodarka odpadami - wywóz do przypisanej gminie regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów 
(przed wywozem zaleca się segregację odpadów); gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno się 
odbywać zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych.

10. Należy zapewnić ciągłość istniejących, nie zewidencjonowanych drenaży podziemnych.

§ 16. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Określone dla poszczególnych terenów w rozdziale 3.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 17. 1. Symbol terenu: 1.U.

2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej.
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1) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej towarzyszącej funkcji podstawowej (maksymalnie 30% 
powierzchni całkowitej budynku, jednak nie więcej niż 150 m2), lokalizowanej w najwyższej kondygnacji 
budynku usługowego;

2) dopuszcza się lokalizację stacji paliw na terenie oznaczonym szrafem na rysunku planu wraz z usługami 
towarzyszącymi typu myjnia samochodowa, gastronomia, itp.;

3) zakaz sytuowania następujących obiektów usług turystyki zgodnie z ustawą o usługach turystycznych:  
kempingów i pól biwakowych;

4) zakaz sytuowania obiektów usługowych: w których prowadzona byłaby działalność blacharska, lakiernicza, 
ślusarska; parkingów dla samochodów ciężarowych, zbiorowych parkingów (o 5 i więcej miejscach 
postojowych, nie stanowiące urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym).

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zespoły zabudowy w obrębie jednej posesji powinny być spójne architektonicznie oraz posiadać jednolite 
pokrycie dachowe.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązuje zakaz wycinki drzew i ochrona wartościowego drzewostanu;

2) dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów 
publicznych;

3) pas terenu wzdłuż ul. Cichej i Prof. Mariana Raciborskiego (położonych poza granicami planu) znajduje się 
w zasięgu uciążliwości akustycznej tej ulicy – należy zastosować stolarkę okienną o zwiększonej 
izolacyjności akustycznej, zgodnie z § 9 ust. 5.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) nie ustala się.

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku: 8 m od linii rozgraniczających ul. Prof. Mariana 
Raciborskiego, 6,0 m od linii rozgraniczających ul. Cichej, 10 m od linii rozgraniczających oznaczonej na 
rysunku planu jako 6.KDD (ul. Karola Olszewskiego);

2) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 1,1,

b) minimalna – 0,4;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40%;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 30%, z czego min. połowa zieleni 
wysokiej;

5) maksymalna wysokość zabudowy: nie więcej niż  11,0 m od poziomu gruntu do kalenicy (maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze); dla budynków gospodarczych - nie więcej niż 6,0 m do 
kalenicy od poziomu gruntu; dopuszcza się kondygnację podziemną na cele parkingu i/lub pomieszczeń 
technicznych, gospodarczych;

6) formy zabudowy: budynki wolnostojące;

7) rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe symetryczne; pokrycie dachówką ceramiczną / betonową / 
cementową - obowiązują odcienie czerwieni, brązu; w przypadku realizacji inwestycji polegającej na 
wyburzeniu całej istniejącej zabudowy dopuszcza się realizację dachów płaskich; dla obiektu dystrybucji 
paliwa (w formie wiaty) dopuszcza się bezwarunkowo dach płaski; powierzchnia rzutu lukarn nie może 
przekraczać 20% powierzchni dachu;

8) kąt nachylenia połaci dachowej: 35o – 45o;

9) układ połaci: ustala się równoległy układ kalenicy w budynkach w stosunku do drogi:

a) dla części zachodniej terenu do ul. Cichej,
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b) dla części wschodniej terenu do drogi 6.KDD,

c) dla części północnej terenu do ul. Prof. Mariana Raciborskiego,

d) dla części południowej terenu do ul. Ignacego Mościckiego;

10) poziom posadzki parteru nad poziomem terenu: 0,4 - 0,7 m;

11) szerokość elewacji frontowej budynku głównego: minimalna - 10,0 m; maksymalna – 30,0 m.

7. 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: jak w § 13.

8. Parametry i zasady podziału nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 2000 m2;

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej: nie ustala się;

3) kąt położenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w stosunku do drogi: zbliżony do 90°.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

1) obowiązują ustalenia rozdziału 2;

2) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja obiektów małej architektury, budowli i urządzeń związanych z przeznaczeniem terenu,

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

3) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa i tereny o funkcji: produkcyjnej,

b) garaże wolnostojące;

4) obszar oznaczony na rysunku planu szrafem w kolorze zielonym musi stanowić powierzchnię aktywną 
biologicznie w postaci zieleni, jako teren nieutwardzony i niezabudowany, bez możliwości  lokalizowania 
parkingów, miejsc postojowych, dojazdów; dopuszcza się jedynie lokalizację przejść pieszych 
nieutwardzonych;

5) ustala się ochronę układu zieleni – w postaci alei w powiązaniu z zielenią zlokalizowaną na terenie 6.KDD.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: z ul. Cichej położonej poza granicami planu (jeden wjazd i wyjazd łącznie), z drogi 
dojazdowej oznaczonej jako 6.KDD oraz z ul. Karola Olszewskiego położonej poza granicami planu 
(działka nr 5/83) oraz drogi położonej przy południowej granicy terenu ((działka nr 5/117);

2) parkingi i miejsca postojowe: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 2;

3) zaopatrzenie w wodę: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 1;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 2;

5) zaopatrzenie w gaz: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię cieplną: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 4;

7) telekomunikacja: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 5;

8) odprowadzenie ścieków: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 6;

9) odprowadzenie wód opadowych: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 7;

10) gospodarka odpadami: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 8.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza 
się bezterminowo dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania.
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12. Stawka procentowa: 30%.

§ 18. 1. Symbol terenu: 2.U/M.

2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej.

1) ustala się, że zarówno zabudowa usługowa jak i mieszkaniowa może stanowić 100%, w tym celu nie ustala 
się proporcji między zabudową mieszkaniową i usługową;

2) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej;

3) zakaz sytuowania następujących obiektów usług turystyki zgodnie z ustawą o usługach turystycznych:  
kempingów i pól biwakowych;

4) zakaz sytuowania obiektów usługowych: w których prowadzona byłaby działalność blacharska, lakiernicza, 
ślusarska; stacji paliw; związanych z obsługą komunikacji; parkingów dla samochodów ciężarowych, 
zbiorowych parkingów (o 5 i więcej miejscach postojowych, nie stanowiące urządzeń budowlanych 
związanych z obiektem budowlanym).

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zespoły zabudowy w obrębie jednej posesji powinny być spójne architektonicznie oraz posiadać jednolite 
pokrycie dachowe.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) pas terenu wzdłuż ul. Cichej (położonej poza granicami planu) znajduje się w zasięgu uciążliwości 
akustycznej tej ulicy – należy zastosować stolarkę okienną o zwiększonej izolacyjności akustycznej, 
zgodnie z § 9 ust. 5.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się.

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku: 6,0 m od linii rozgraniczających ul. Cichej, 4,0 m od 
południowej linii rozgraniczającej terenu;

2) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,6,

b) minimalna – 0,3;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35%;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50 %;

5) maksymalna wysokość zabudowy: nie więcej niż  8,5 m od poziomu gruntu do kalenicy (maksymalnie 
2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze); dopuszcza się kondygnację podziemną na cele parkingu i/lub 
pomieszczeń technicznych, gospodarczych;

6) formy zabudowy: budynki wolnostojące, bliźniacze;

7) rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe symetryczne; pokrycie dachówką ceramiczną / betonową / 
cementową - obowiązują odcienie czerwieni, brązu; powierzchnia rzutu lukarn nie może przekraczać 20% 
powierzchni dachu;

8) kąt nachylenia połaci dachowej: 35o – 45o;

9) układ połaci: ustala się równoległy układ kalenicy w budynkach w stosunku do ul. Cichej lub do ul. 
Ignacego Mościckiego;

10) szerokość elewacji frontowej budynku głównego: minimalna - 8,0 m; maksymalna – nie określa się;

11) poziom posadowienia parteru: 0,4 - 0,7 m.

7. 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: jak w § 13.
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8. Parametry i zasady podziału nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 600 m2;

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej: 18,0 m;

3) kąt położenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w stosunku do drogi: zbliżony do 90°.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

1) obowiązują ustalenia rozdziału 2;

2) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja obiektów małej architektury, budowli i urządzeń związanych z przeznaczeniem terenu,

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

3) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa i tereny o funkcji: produkcyjnej,

b) garaże wolnostojące.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: z drogi przylegającej do południowej granicy terenu, położonej poza granicami planu 
(działka nr 5/80) - ul. Ignacego Mościckiego;

2) parkingi i miejsca postojowe: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 2;

3) zaopatrzenie w wodę: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 1;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 2;

5) zaopatrzenie w gaz: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię cieplną: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 4;

7) telekomunikacja: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 5;

8) odprowadzenie ścieków: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 6;

9) odprowadzenie wód opadowych: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 7;

10) gospodarka odpadami: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 8.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie ustala 
się.

12. Stawka procentowa: 30%.

§ 19. 1. Symbol terenu: 3.UP.

2. Przeznaczenie terenu: teren usług celu publicznego:

1) dopuszczone usługi publiczne – realizacja inwestycji infrastrukturalnych w zakresie ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zespoły zabudowy w obrębie jednej posesji powinny być spójne architektonicznie oraz posiadać jednolite 
pokrycie dachowe.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązuje zakaz wycinki drzew i ochrona wartościowego drzewostanu;

2) dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów 
publicznych;
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3) pas terenu wzdłuż ul. Prof. Mariana Raciborskiego (położonej poza granicami planu) znajduje się 
w zasięgu uciążliwości akustycznej tej ulicy – należy zastosować stolarkę okienną o zwiększonej 
izolacyjności akustycznej, zgodnie z § 9 ust. 5.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się.

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku: 8 m od linii rozgraniczających ulicy Raciborskiego;

2) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,8,

b) minimalna – 0,3;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40 %;

5) maksymalna wysokość zabudowy: nie więcej niż  9,5 m od poziomu gruntu do kalenicy (maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze); dopuszcza się kondygnację podziemną na cele parkingu i/lub 
pomieszczeń technicznych, gospodarczych;

6) formy zabudowy: budynki wolnostojące, bliźniacze;

7) rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe symetryczne; pokrycie dachówką ceramiczną / betonową / 
cementową - obowiązują odcienie czerwieni, brązu; w przypadku opracowania jednej koncepcji zabudowy 
terenu dopuszcza się dachy płaskie; powierzchnia rzutu lukarn nie może przekraczać 20% powierzchni 
dachu;

8) kąt nachylenia połaci dachowej: 35o -45o;

9) układ połaci: ustala się równoległy układ kalenicy w budynkach w stosunku do ul. Prof. Mariana 
Raciborskiego;

10) poziom posadzki parteru nad poziomem terenu:  0,4 - 0,7 m;

11) szerokość elewacji frontowej budynku głównego: minimalna - 8,0 m; maksymalna – nie określa się.

7. 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: jak w § 13.

8. Parametry i zasady podziału nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000 m2;

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej: 18,0 m;

3) kąt położenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w stosunku do drogi: zbliżony do 90°.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

1) obowiązują ustalenia rozdziału 2;

2) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja obiektów małej architektury, budowli i urządzeń związanych z przeznaczeniem terenu,

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

3) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa i tereny o funkcji: produkcyjnej,

b) garaże wolnostojące;
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4) obszar oznaczony na rysunku planu szrafem w kolorze zielonym musi stanowić powierzchnię aktywną 
biologicznie w postaci zieleni, jako teren nieutwardzony i niezabudowany, bez możliwości  lokalizowania 
parkingów, miejsc postojowych, dojazdów; dopuszcza się jedynie lokalizację przejść pieszych 
nieutwardzonych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 6.KDD;

2) parkingi i miejsca postojowe: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 2;

3) zaopatrzenie w wodę: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 1;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 2;

5) zaopatrzenie w gaz: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię cieplną: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 4;

7) telekomunikacja: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 5;

8) odprowadzenie ścieków: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 6;

9) odprowadzenie wód opadowych: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 7;

10) gospodarka odpadami: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 8.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie ustala 
się.

12. Stawka procentowa: 0%.

§ 20. 1. Symbol terenu: 4. M.

2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej.

1) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, bez określania proporcji między 
nimi, zarówno zabudowa jednorodzinna jak i wielorodzinna może stanowić 100% terenu;

2) dopuszcza się usługi na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni całkowitej obiektu.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zespoły zabudowy w obrębie jednej posesji powinny być spójne architektonicznie oraz posiadać jednolite 
pokrycie dachowe.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązuje zakaz wycinki drzew i ochrona wartościowego drzewostanu;

2) dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów 
publicznych.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się.

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku: 10 m od linii rozgraniczających ul. Prof. Mariana 
Raciborskiego, 6m od linii rozgraniczającej z drogą 6.KDD;

2) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,8,

b) minimalna – 0,3;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40 %;
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5) maksymalna wysokość zabudowy: nie więcej niż  9,5 m od poziomu gruntu do kalenicy (maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze); dopuszcza się kondygnację podziemną na cele parkingu i/lub 
pomieszczeń technicznych, gospodarczych;

6) formy zabudowy: budynki wolnostojące, bliźniacze;

7) rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe symetryczne; pokrycie dachówką ceramiczną / betonową / 
cementową - obowiązują odcienie czerwieni, brązu; w przypadku opracowania jednej koncepcji zabudowy 
terenu dopuszcza się dachy płaskie; powierzchnia rzutu lukarn nie może przekraczać 20% powierzchni 
dachu;

8) kąt nachylenia połaci dachowej: 35o -45o;

9) układ połaci: ustala się równoległy układ kalenicy w budynkach w stosunku do drogi 6.KDD lub ul. 
Zygmunta Wróblewskiego;

10) poziom posadzki parteru nad poziomem terenu:  0,4 - 0,7 m;

11) szerokość elewacji frontowej budynku głównego: minimalna - 8,0 m; maksymalna – nie określa się.

7. 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: jak w § 13.

8. Parametry i zasady podziału nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 500 m2;

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej: 13,0 m;

3) kąt położenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w stosunku do drogi: zbliżony do 90°.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

1) obowiązują ustalenia rozdziału 2;

2) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja obiektów małej architektury, budowli i urządzeń związanych z przeznaczeniem terenu,

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

3) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa i tereny o funkcji: produkcyjnej,

b) garaże wolnostojące w zabudowie wielorodzinnej.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 6.KDD;

2) parkingi i miejsca postojowe: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 2;

3) zaopatrzenie w wodę: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 1;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 2;

5) zaopatrzenie w gaz: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię cieplną: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 4;

7) telekomunikacja: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 5;

8) odprowadzenie ścieków: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 6;

9) odprowadzenie wód opadowych: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 7;

10) gospodarka odpadami: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 8.
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11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie ustala 
się.

12. Stawka procentowa: 0%.

§ 21. 1. Symbol: 5.KDD.

2. Przeznaczenie terenu; kategoria drogi; klasa drogi: teren drogi publicznej – podcięcie na 
skrzyżowanie.

3. Parametry i wyposażenie:

1) przekrój: nie określa się;

2) dostępność do terenów przyległych: nie określa się;

3) wyposażenie: dopuszcza się oświetlenie, zakaz lokalizacji miejsc postojowych.

4. Powiązania z układem zewnętrznym:

1) z ul. Cichą  – położoną poza obszarem planu.

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia § 9.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala 
się.

7. 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: jak w § 13.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

1) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja obiektów małej architektury, budowli i urządzeń związanych z zagospodarowaniem terenu;

2) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 2;

2) zaopatrzenie w wodę: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 1;

3) odprowadzenie wód opadowych: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 7;

4) gospodarka odpadami: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 9 pkt 8.

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza 
się bezterminowo dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania.

11. Stawka procentowa: 0%.

§ 22. 1. Symbol: 6.KDD.

2. Przeznaczenie terenu; kategoria drogi; klasa drogi: teren drogi publicznej – droga dojazdowa.

3. Parametry i wyposażenie:

1) przekrój: jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po 2,5 m każdy lub jezdnia 4,0 m z mijankami; pas zieleni 
i chodnik zgodnie z przepisami;

2) dostępność do terenów przyległych: bezpośrednia do terenów 3.UP, 4.M, 1.U;

3) wyposażenie: oświetlenie, miejsca postojowe.

4. Powiązania z układem zewnętrznym:

1) z ul. Karola Olszewskiego  – położoną poza obszarem planu;
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2) zakaz połączenia kołowego z ul. Prof. Mariana Raciborskiego.

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia § 9;

2) ustala się ochronę wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wycinkę drzew chorych lub stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się.

7. 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: jak w § 13.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

1) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja obiektów małej architektury, budowli i urządzeń związanych z zagospodarowaniem terenu;

2) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja tymczasowych obiektów usługowo - handlowych;

3) obszar oznaczony na rysunku planu szrafem w kolorze zielonym musi stanowić powierzchnię aktywną 
biologicznie w postaci zieleni, jako teren nieutwardzony i niezabudowany, bez możliwości  lokalizowania 
parkingów, miejsc postojowych, dojazdów; dopuszcza się jedynie lokalizację przejść pieszych 
nieutwardzonych;

4) ustala się ochronę układu zieleni (oznaczonym na rysunku planu) – w postaci alei w powiązaniu z zielenią 
terenu 1.U.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 12 pkt 2;

2) zaopatrzenie w wodę: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 12 pkt 1;

3) odprowadzenie wód opadowych: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 12 pkt 7;

4) gospodarka odpadami: obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 12 pkt 8.

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

dopuszcza się bezterminowo dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania.

11. Stawka procentowa: 0%.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.

§ 24. 1. 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 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański.

3) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański.

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 
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zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

§ 25. Wygasa w granicach określonych planem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz       Gdański „ul. Spokojna, Cicha”  -     teren    pomiędzy ul.     Raciborskiego,     Kanałem   Raduni,    
ul.     Niepodległości, a zachodnią   granicą administracyjną miasta uchwalony uchwałą Nr XXV/249/2004 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 października 2004 r.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 24 ust. 1 pkt 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 XLI/385/2014

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 5 marca 2014 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. Cichej”, do 
projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/385/2014

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 5 marca 2014 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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