
UCHWAŁA NR XXVII/269/2013
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 27 lutego 2013 r.

w   sprawie   uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania   przestrzennego   miasta  Pruszcz 
Gdański „Rejon ul. Kasprowicza - zmiana”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  5, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca   1990 r. o samorządzie  
gminnym   (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113,   poz. 984,   Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717,  Nr 162,  poz. 1568; z 2004 
r.  Nr 102,  poz. 1055,  Nr 116,   poz.  1203; z 2005 r.  Nr 172,  poz.  1441,   Nr 175,  poz. 1457; z 2006 r.   Nr 
17,  poz. 128,  Nr 181, poz.   1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  poz. 974,   Nr 173,  poz. 1218; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.  Nr 52,  poz. 420,  Nr 157,  poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 
142,  poz.  146,  Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 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) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. 
Kasprowicza - zmiana” po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański, uchwalonego uchwałą XLIX/490/2010 Rady 
Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2010 r. 

2. Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon  ul.  Kasprowicza - 
zmiana”, zwany dalej planem, obejmuje obszar ok. 1,19 ha, którego granice  stanowią  teren   ograniczony   ul. 
Obrońców Westerplatte i ul. Kasprowicza.

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

2. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu 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.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 3. 1. Podstawowym celem planu jest stworzenie prawnych warunków dla zagospodarowania 
przestrzennego obszaru polegającego na uszczegółowieniu zapisów w zagospodarowaniu terenów, kierując się 
zasadą zrównoważonego rozwoju i zgodności z wymogami  ładu przestrzennego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poz. 1985



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

2. Ustalenia planu zawarte w uchwale obejmują: 

1) przepisy ogólne – zawarte w Rozdziale 1; 

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

3) ustalenia szczegółowe - zawarte w Rozdziale 3; 

4) przepisy końcowe – zawarte w Rozdziale 4.

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

1) granica obszaru objętego planem;

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

3) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym lub zróżnicowanych zasadach 
zagospodarowania, oznaczone następującymi symbolami: 

a) 1.U  – teren zabudowy usługowej, 

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

4) obowiązujące linie zabudowy;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6) strefa powierzchni przejściowej lotniska wojskowego Pruszcz Gdański;

7) linia napowietrzna SN - 15kV wraz z 14,0 - metrowym pasem ograniczeń.

§ 6. Na terenach wymienionych w § 5 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz w uzasadnionych 
przypadkach – przeznaczenie dodatkowe, uwarunkowane ustaleniami szczegółowymi. 

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

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

2) ilości kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych od strony dojazdu do 
budynku; 

3) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej  (kondygnacji 
naziemnych) wszystkich budynków usytuowanych na działce do powierzchni działki; 

4) mp – należy przez to rozumieć miejsce postojowe; 

5) nieprzekraczalnej linii 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 tę linię więcej 
niż 0,5 m; 

6) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną w terenie na podstawie 
rysunku planu miejscowego, wzdłuż której obowiązuje lokalizacja zasadniczej długości zewnętrznej ściany 
budynków o funkcji wskazanej w ustaleniach planu; zasadniczej długości zewnętrznej ściany budynku 
nie stanowią wyodrębnione z bryły budynku: w kondygnacji parteru – ganki wejściowe, wiatrołapy, schody 
i pochylnie wejściowe do budynku, w wyższych kondygnacjach – wykusze, loggie, balkony i inne podobne 
elementy bryły budynku; 

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

8) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię niezabudowaną 
i nieutwardzoną, pokrytą roślinnością urządzoną  lub naturalną, a także wodą, bez możliwości lokalizacji 
miejsc parkingowych; 

9) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 
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10) rysunku planu - należy  przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno – 
wysokościowej w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

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

12) 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 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

13) szerokości frontu zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalny wymiar długości ściany budynku 
równoległej do osi ulicy. Do szerokości frontu ulicy nie wlicza się wymiarów zabudowy towarzyszącej 
o gabarycie nie przekraczającym 50% gabarytu bryły głównej budynku; 

14) terenie – należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
i numerem, przeznaczony także pod niewydzielone drogi wewnętrzne i urządzenia sieciowe; 

15) terenie przeznaczonym pod zabudowę - powierzchnia zabudowy wyznaczona 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;

16) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 

17) 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 konferencyjne 
i wystawiennicze, usługi finansowe, działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem wolnych 
zawodów, hurtownie, hotele, motele, magazyny, składowanie; 

18) 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; 

19) usługach uciążliwych – należy przez to rozumieć usługi powodujące okresowe lub stałe pogarszanie 
stanu środowiska i wymagające obsługi ciężkim transportem, powodujące emisję odorów, pylenie, hałas 
wykraczające poza granice działki prowadzonej działalności, działalność powodującą zanieczyszczenia 
powietrza i gleby, w tym magazyny budowlane, złomowiska, składowanie na odkrytym terenie, zakłady 
kamieniarskie, blacharskie; 

20) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od naturalnej warstwicy 
terenu uśrednionej w granicach rzutu budynku do kalenicy, względnie innego najwyższego punktu budynku 
lub wg ustaleń szczegółowych (nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych).

2. Ustalone w planie zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń 
geodezyjnych dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

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

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne 

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1. W obszarze planu nie występują obiekty zabytkowe.

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

1. Dla istniejącego zadrzewienia dopuszcza się wycinkę, ze względu na bezpieczeństwo ruchu oraz w celu 
niezbędnych cięć sanitarnych. 
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2. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności powinien być bezwzględnie ograniczony 
do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się na nim pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami. 

3. Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych 
gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: 

- dziko występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko 
występujących grzybów objętych ochroną.

§ 11. Zasady i ogólne warunki scalania i podziału nieruchomości oraz inne zasady podziału terenu 

1. Na obszarze objętym planem nie określa się scalania i zasad podziału nieruchomości. 

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

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

4. Obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, terenów pod budynkami po obrysie tych 
budynków, bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku. 

5. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać zgodnie 
z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących 
granicach działek, należy go określać poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.

§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów oraz narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

1. Obszar planu położony jest w strefie powierzchni ograniczającej poziomej wewnętrznej lotniska 
wojskowego Pruszcz Gdański. Zagospodarowanie terenu budowlami i elementami infrastruktury powyżej 10,0 
m nad poziomem terenu winno być uzgodnione z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

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

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

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

2) min. 20% miejsc postojowych – ogólnodostępnych.

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

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

1) w przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem ustala się przebudowę lub przeniesienie 
istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV; 

2) zagospodarowanie w strefie bezpieczeństwa linii elektroenergetycznej SN 15 kV zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 

3) zagospodarowanie terenu w obszarze pasa ograniczeń o szerokości 14,0 m (po 7,0 m od osi linii) 
napowietrznych 15 kV winno być uzgodnione z gestorem sieci; 

4) budowa sieci SN i nN w pasach technicznych, w tym w pasach drogowych, bądź w sytuacjach 
szczególnych w innym terenie po uzyskaniu zgody właścicieli działek; 

5) możliwość budowy stacji transformatorowych na terenie.

2. Dopuszcza się na całym obszarze opracowania budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, przebudowę, modernizację, rozbudowę i zastępowanie istniejących sieci i urządzeń nowymi 
odcinkami lub urządzeniami, wynikającymi z potrzeb.
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Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe 

§ 15. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej (1.U)

2. Symbol terenu na rysunku planu: 1.U

3. Przeznaczenie terenu 

Teren zabudowy usługowej. 

Usługi dopuszczone: stacja paliw, warsztat obsługi samochodów, parking, usługi handlu, gastronomii, 
administracji, bankowe oraz inne usługi publiczne i komercyjne za wyjątkiem usług uciążliwych.

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w ust. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14; 

2) zakaz lokalizowania garaży wolnostojących ( naziemnych) i zabudowy gospodarczej; 

3) nowoprojektowana zabudowa powinna być stawiana kalenicą równolegle w stosunku do ulic; 

4) ustala się prostą formę ogrodzeń, nawiązującą do charakteru zabudowy folwarcznej, z wykluczeniem 
użycia prefabrykowanych elementów betonowych; wysokość ogrodzenia do 1,5 m; 

5) zakaz grodzenia na długości obowiązującej linii zabudowy; 

6) formy architektury winny być dostosowane do form historycznej zabudowy folwarcznej zlokalizowanej na 
skrzyżowaniu ul. Kasprowicza i ul. Obrońców Westerplatte, zlokalizowanej poza granicami planu; 

7) dla budynków ustala się zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz okładzin typu „siding” przy pracach 
elewacyjnych, obowiązuje tradycyjna kolorystyka, pokrycie dachowe -  kolor: ceglastoczerwony, szary, 
czarny; 

8) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących oraz lokalizacji reklam na budynkach o powierzchni 
przekraczającej 2 m2 (szyld informacyjny na budynku).

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być 
podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych; 

2) w przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno - krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem 
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 

3) lokalizacja zieleni w formie grup drzew i krzewów; 

4) na terenie należy wprowadzić nowe nasadzenia zieleni średniej i niskiej przechwytującej wody opadowe; 

5) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy, aby nie zacieniały sąsiednich działek; 

6) wzdłuż północno – wschodniej granicy terenu należy wprowadzić 10,0 metrowy pas zieleni izolacyjnej – 
jak na rysunku planu, w której należy zapewnić 50% udział zieleni wysokiej; 

7) uciążliwość prowadzonej działalności musi mieścić się w granicach własności.

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

Nie ustala się.

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) mała architektura:  dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: jak w ust. 4; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się modernizację, przebudowę oraz budowę urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej; 

4) tymczasowe obiekty usługowo - handlowe: zakaz lokalizacji; 

5) zieleń: jak w ust. 5 pkt 6; 
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6) rozwiązania komunikacji pieszej należy dostosować do wymogów osób niepełnosprawnych.

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

1) linie zabudowy – obowiązujące i nieprzekraczalne:  jak na rysunku planu, 8,0 m od linii rozgraniczającej 
z terenem drogi powiatowej Nr 2213G ulica Obrońców Westerplatte; 

2) powierzchnia zabudowy działki- maksymalnie 35%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 35%; 

4) wysokość zabudowy –  trzy kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe – max. 11 m, dopuszcza się 
kondygnację podziemną, wysokość ścianki kolankowej nie więcej niż 1,8 m; 

5) intensywność zabudowy- minimalna: 0,2, maksymalna: 0,8; 

6) geometria dachu – dachy symetryczne , dwuspadowe, kąt nachylenia połaci dachowej 35o 45o, dopuszcza 
się dachy płaskie; lukarny – nie więcej niż 30% powierzchni rzutu budynku; 

7) położenie głównej kalenicy budynku – kalenica równoległa do ulicy Kasprowicza; 

8) pokrycie dachu - pokrycie dachówką ceramiczną lub betonową, kolor: cegła, grafit, dla dachów płaskich 
nie określa się; 

9) dopuszczone formy zabudowy: budynki wolnostojące; 

10) szerokość elewacji frontowej: nie mniej niż 9,0 m; 

11) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1200 m2; 

12) minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek budowlanych: 20 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: 

1) przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 15 kV wraz z 14,0 metrowym pasem ograniczeń; 
zagospodarowanie terenu w strefie linii elektroenergetycznej każdorazowo wymaga uzgodnienia 
z gestorem sieci; 

2) obowiązują ustalenia rozdziału 2 uchwały.

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują; 

2) minimalna powierzchnia działki: nie mniej niż 1200 m2; 

3) minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie mniej niż 20,0 m; 

4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90 .

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: z ulicy Kasprowicza położonej poza granicami planu i z ulicy Obrońców Westerplatte 
położonej na terenie nr 2 KDL; ustala się nie więcej niż 2 wjazdy z ulicy Kasprowicza i nie więcej niż 
jeden wjazd z ulicy Obrońców Westerplatte dla każdej wydzielonej działki; 

2) parkingi i miejsca postojowe: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie terenu jak w § 13; 

3) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 

4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej, przyrost ilości wód opadowych należy 
przechwycić poprzez indywidualny system małej retencji w celu opóźnienia odpływu wód deszczowych do 
odbiornika; 

5) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 

6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 

7) zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne proekologiczne źródła ciepła; 
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8) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

9) telekomunikacja: nie określa się; 

10) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów; 

11) dla terenu obowiązują ustalenia jak w § 14 rozdział 2 uchwały.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie określa się.

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary 
wymagające przekształceń i rekultywacji 

Nie występują.

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

1) ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci 
teletechnicznych, informatycznych; 

2) jak w ust. 4; 

3) ustala się konieczność lokalizacji pojemników na odpady w obrębie działki.

15. Stawka procentowa 

30%.

§ 16. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej- droga lokalna (2.KD-L)

2. Symbol terenu na rysunku planu: 2.KD-L

3. Przeznaczenie terenu; klasa i nazwa ulicy 

Teren drogi publicznej – droga lokalna; odcinek drogi – ulica Obrońców Westerplatte (droga powiatowa 
nr 2213G).

4. Parametry i wyposażenie: 

1) teren stanowi fragment drogi lokalnej należy go projektować zgodnie z ustaleniami prawa miejscowego dla 
ul. Obrońców Westerplatte; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku; 

3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu po min. 3,0 m szerokości każdy, ścieżka rowerowa, obustronne 
chodniki; 

4) wyposażenie: wymagane oświetlenie, dopuszcza się wiaty przystankowe i kiosk typu „Ruch”; 

5) inne parametry: nie określa się.

5. Warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy; 

2) zakaz lokalizacji wszelkich reklam.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w przepisach; 

2) ustala się zachowanie i maksymalną ochronę wartościowego drzewostanu; 

3) w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych 
oraz cech podłoża gruntowego.

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) mała architektura: dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 1985



2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo - handlowe: zakaz lokalizacji; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się modernizację, przebudowę oraz budowę i likwidację urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej; 

5) zieleń: wskazana zieleń w formie alei.

8. 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 

Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 15 kV wraz z 14,0 metrowym pasem ograniczeń.

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.

10. Szczegółowe zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dopuszcza się możliwość modernizacji i przebudowy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci 
teletechnicznych, informatycznych; 

2) magistralne sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe i energetyczne należy prowadzić w miarę 
możliwości poza pasem drogowym w oznaczonym na rysunku planu korytarzu technicznym; 

3) nie ustala się granicy korytarza technicznego kierując się zasadą jak w pkt 2), dlatego też jego lokalizację 
określa się jako orientacyjną.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

12. Stawka procentowa 

0%.

§ 17. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej- droga lokalna (3.KD-L)

2. Symbol terenu na rysunku planu: 3.KD-L

3. Przeznaczenie terenu; klasa i nazwa ulicy 

Teren drogi publicznej – droga lokalna; poszerzenie ulicy Kasprowicza.

4. Parametry i wyposażenie: 

1) teren stanowi fragment drogi lokalnej, należy go projektować zgodnie z ustaleniami prawa miejscowego 
dla ul. Kasprowicza; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku; 

3) przekrój: nie określa się; 

4) wyposażenie: wymagane oświetlenie, dopuszcza się wiaty przystankowe; 

5) inne parametry: nie określa się.

5. Warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy; 

2) zakaz lokalizacji wszelkich reklam.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w przepisach; 

2) ustala się zachowanie i maksymalną ochronę wartościowego drzewostanu; 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 1985



3) w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych 
oraz cech podłoża gruntowego.

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) tymczasowe obiekty usługowo - handlowe: zakaz lokalizacji; 

3) urządzenia techniczne: dopuszcza się modernizację, przebudowę oraz budowę i likwidację urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej; 

4) zieleń: wskazana zieleń w formie alei.

8. 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 

Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 15 kV wraz z 14,0 metrowym pasem ograniczeń.

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.

10. Szczegółowe zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Dopuszcza się możliwość modernizacji i przebudowy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci 
teletechnicznych, informatycznych.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

12. Stawka procentowa 

0%.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe 

§ 18. Zobowiązuje się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do: 

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

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

3) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Pruszczu Gdańskim; 

4) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie 
z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na 
zasadach określonych w obowiązujących przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 19. Traci moc   uchwała Nr XLV/460/2006 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 czerwca  2006 r. 
w sprawie    uchwalenia      miejscowego    planu    zagospodarowania przestrzennego fragmentu   miasta   
Pruszcz   Gdański  rejon ul. Kasprowicza, obejmującego działki w obrębie 9 oznaczone symbolem H1  
(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 93, poz. 1942 z dnia 4 września 2006 r.). 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego. 
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§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 18, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Stefan Skonieczny
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/269/2013
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 27 lutego 2013 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/269/2013 

Rady Miasta Pruszcz Gdański 

z dnia 27 lutego 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. Kasprowicza - 
zmiana”, do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/269/2013 

Rady Miasta Pruszcz Gdański 

z dnia 27 lutego 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. Na   obszarze   objętym    wyżej    wymienionym   miejscowym   planem    zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
miasta: 

a) budowa dróg gminnych, 

b) budowa sieci infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i oświetlenia projektowanych w pasach dróg gminnych.

2. Budowa dróg gminnych 

W strukturę układu gminnych dróg publicznych w granicach planu wchodzi wykonanie podcinki pod 
ulicę klasy L – lokalnej, oznaczonej na rysunku planu jako 3 KDL.

3. 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.

4. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.
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