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 UCHWAŸA NR XXXVI/1023/09

 Rady Miasta GdaMska

  z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VródmieWcie ! 

rejon Stoczni PóŽnocnej w mieWcie GdaMsku.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 

2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 

poz. 880, z 2008 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz 1237 Nr220 

poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorz>dzie gminnym (tj. 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 

175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 

oraz 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) uchwala 

siC, co nastCpuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami " Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta GdaMska# uchwala siC miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego VródmieWcie $ rejon Stoczni PóŽnocnej 

w mieWcie GdaMsku (o numerze ewidencyjnym 1157) zwany 

dalej "planem#, obejmuj>cy obszar o powierzchni 4,98 ha 

ograniczony:

1) od póŽnocy $ drog> dojazdow> i terenem stadionu Po-

lonia,

2) od póŽnocnego $ wschodu $ wewnCtrzn> drog> na 

terenie stoczni,

3) od poŽudniowego $ wschodu $ drog> do Stracy Pocar-

nej,

4) od zachodu $ ulic> Marynarki Polskiej

 jak na rysunku planu, stanowi>cym zaŽ>cznik do niniejszej 

uchwaŽy.

§ 2

  WyjaWnienie pojC5 ucytych w niniejszym planie:

1) teren $ obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi o 

jednakowych zasadach zagospodarowania, którego prze-

znaczenie zostaŽo okreWlone w § 3 i odpowiedniej karcie 

terenu, przeznaczony takce pod drogi, sieci i urz>dzenia 

sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe 

telefonii komórkowej) oraz zieleM,

2) powierzchnia caŽkowita budynku $ suma powierzchni 

wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie 

zewnCtrznym budynku z wŽ>czeniem tynków i okŽadzin, na 

poziomie posadzki pomieszczeM lub ich czCWci o wysokoWci 

ponad 1,90 m, zamkniCtych i przekrytych ze wszystkich 

stron, z wyj>tkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak 

maszynownia dawigu, centrala wentylacyjna, klimatyza-

cyjna lub kotŽownia. Do powierzchni caŽkowitej nie wlicza 

siC przykŽadowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, 

tarasów,

3) intensywnoW5 zabudowy $ stosunek powierzchni caŽkowitej 

wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków 

na dziaŽce do powierzchni dziaŽki. W karcie terenu mocna 

ustali5 intensywnoW5 zabudowy dla terenu,

4) powierzchnia ucytkowa budynku $ powierzchnia caŽkowita 

pomniejszona o powierzchnie zajCte przez: konstrukcjC, in-

stalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane 

garace i parkingi oraz pomieszczenia nieucytkowe,

5) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> dziaŽalnoW-

ci> gospodarcz> $ mieszkanie:

a) wŽaWciciela podmiotu gospodarczego,

b) stróca lub

c) technologa, o ile dziaŽalnoW5 wymaga caŽodobowego 

nadzoru technologicznego,

 na dziaŽce wspólnej z obiektem gospodarczym. Dopusz-

cza siC najwycej dwa mieszkania (w odrCbnym budynku 

mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzon> 

dziaŽalnoWci> gospodarcz>), przy czym Ž>czna powierzchnia 

ucytkowa mieszkaM nie moce przekracza5 Ž>cznej po-

wierzchni ucytkowej wykorzystywanej na cele dziaŽalnoWci 

gospodarczej,

6) typ zabudowy $ zespóŽ nastCpuj>cych cech zabudowy: 

usytuowanie budynku na dziaŽce, gabaryty budyn-ku, rodzaj 

dachu (pŽaski, stromy).

 Jeceli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie 

w typie zabudowy istniej>cej $ typ ten okreWla zabudowa 

istniej>ca w bezpoWrednim s>siedztwie projektowanej. Na 

fragmentach niezabudowanych, poza bezpoWrednim s>-

siedztwem zabudowy istniej>cej $ ustalenie typu zabudowy 

nie obowi>zuje, chyba ce takce dla tych fragmentów zostaŽ 
ustalony obowi>zuj>cy typ zabudowy,

7) wysokoW5 zabudowy $ wysokoW5 mierzona od najnicszej 

rzCdnej rzutu pionowego obrysu Wcian lub podpór naj-

nicszej kondygnacji nadziemnej na powierzchniC terenu 

(odwzorowan> na podkŽadzie mapowym rysunku planu) 

do najwycszej kalenicy dachu lub najwycszego punktu na 

pokryciu kubatury budynku albo attyki.

Do wysokoWci zabudowy nie wlicza siC urz>dzeM, instalacji i 

elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, rekla-

mowych (o ile nie maj> formy attyki), takich jak: anteny, 

maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki 

nad dachami (np. maszynownie dawigów, centrale wen-

tylacyjne, klimatyzacyjne, kotŽownie), które postrzegane 

z poziomu podŽogi parteru (z odlegŽoWci od zabudowy nie 

mniejszych nic dwie i nie wiCkszych nic trzy jej wysokoWci) 

nie podwycszaj> optycznie zabudowy swoj> mas>.

 Dopuszcza siC mierzenie wysokoWci oddzielnie dla po-

szczególnych czCWci budynków,

8) dach stromy $ dach, który speŽnia równoczeWnie nastCpu-

j>ce warunki:

a) poŽaci dachowe s> nachylone do poziomu pod k>tem 

wiCkszym nic 30o, a w przypadku górnej poŽaci dachu 

mansardowego $ pod k>tem wiCkszym nic 10o,

b) powierzchnia lukarn przykrytych poŽaciami o mniejszym 

nachyleniu nie przekracza poŽowy caŽej powierzchni 

przykrytej dachem.

 Za dach stromy uwaca siC równiec dachy w ksztaŽcie kopuŽy, 
kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu.

9) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy $ linia ogra-

niczaj>ca obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie 

budynków oraz $ okreWlonych w ustaleniach planu $ bu-

dowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzym-

sów, okapów, podokienników, zadaszeM nad wejWciami, 
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ryzalitów, przedsionków, schodów zewnCtrznych, pochylni, 

tarasów, czCWci podziemnych obiektów budowlanych, o ile 

ustalenia planu nie stanowi> inaczej,

10) charakter budynku " zespóŽ nastCpuj>cych cech budynku: 

bryŽa budynku, rozplanowanie i proporcje otworów okien-

nych, kolorystyka,

11) bryŽa budynku " zespóŽ nastCpuj>cych cech budynku: typ 

zabudowy, ksztaŽt dachu, rozczŽonkowanie.

a) ksztaŽt dachu: rodzaj dachu, liczba poŽaci, kierunek 

kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczóŽkowy, 

pulpitowy itp.), k>t nachylenia poŽaci, kolor i materiaŽ 
pokrycia,

b) rozczŽonkowanie: ksztaŽt rzutu budynku, zrócnicowanie 

wysokoWci budynku, cokóŽ, ryzality, wnCki, wykusze, 

wiecyczki, lukarny, balkony,

12) zagospodarowanie tymczasowe " zagospodarowanie 

nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przezna-

czenia terenu lub okreWlonych w nim warunków, standar-

dów i parametrów, które po terminie na jaki zostaŽo do-

puszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe 

zgodne z ustaleniami planu nie s> zagospodarowaniem 

tymczasowym.

§ 3

  Oznaczenia literowe lub literowo " cyfrowe dotycz>ce 

przeznaczenia terenów ucyte w niniejszym planie:

  p/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usŽugowej. Wszelka 

dziaŽalnoW5 gospodarcza z zakresu produkcji, skŽadów, baz i 

magazynów oraz usŽug z wyŽ>czeniem:

1) zakŽadów o zwiCkszonym albo ducym ryzyku wyst>pienia 

powacnej awarii przemysŽowej,

2) skŽadowania materiaŽów lub towarów pod goŽym niebem 

(oprócz materiaŽu szkóŽkarskiego i asortymentu ogrodni-

czego charakterystycznego dla sklepów ogrodniczych) 

w odlegŽoWci mniejszej nic 100 m od istniej>cych b>da 

planowanych terenów mieszkaniowych,

3) obiektów generuj>cych ruch powycej 3 pojazdów o 

dopuszczalnej masie caŽkowitej 12 ton lub wiCkszej na 

godzinC, na ulicach lokalnych lub dojazdowych prze-

biegaj>cych przez istniej>ce b>da planowane tereny 

zabudowy mieszkaniowej

4) obiektów emituj>cych intensywne zapachy, które odczu-

walne s> na znacznym obszarze,

5) szpitali i domów opieki spoŽecznej,

6) budynków zwi>zanych ze staŽym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i mŽodziecy.

  Dopuszcza siC mieszkania integralnie zwi>zane z prowa-

dzon> dziaŽalnoWci> gospodarcz>.

§ 4

  Wody opadowe i roztopowe pochodz>ce z zanieczysz-

czonych powierzchni szczelnych wymagaj> oczyszczenia, 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

§ 5

1. Ustala siC wskaaniki parkingowe do obliczania zapotrze-

bowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych.

Wska�niki miejsc

postojowych

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C 

obszary zabudowy

miejskiej

strefa nieograniczonego

parkowania

1 2 3 4

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN 2

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie MIN. 1,2

3. Domy studenckie, internaty 10 pokoi MIN 0,9

4. Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokój MIN 0,4 

5. Hotele 1 pokój MIN. 0,6

6.
Pensjonaty, pokoje go�cinne, obiekty �wiadcz ce

us!ugi hotelarskie
1 pokój MIN. 1,0

7. Motele 1 pokój MIN. 1,0

8.
Obiekty handlowe o pow. sprzeda"y

do 2000 m2
1000 m2 pow.

sprzeda"y
MIN. 32

9. Targowiska
1000 m2 pow.

handlowej
MIN. 50

10. Restauracje, kawiarnie, bary 
100 miejsc

konsumpcyjnych
MIN. 15

11.
Biura, urz#dy, poczty, banki,

obiekty o pow. do 200 m2 pow. u"ytkowej
100 m2 pow. u"ytkowej MIN. 5,0

12.
Biura, urz#dy, poczty, banki,

obiekty o pow. powy"ej 200m2 pow. u"ytkowej
100 m2 pow. u"ytkowej MIN. 3,0

13.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie

adwokackie – obiekty ma!e do 200 m2 pow.

u"ytkowej

100 m2 pow. u"ytkowej
MIN. 5,0

14.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie

adwokackie – obiekty du"e powy"ej 200 m2 pow.

u"ytkowej

100 m² pow. u"ytkowej
MIN. 2,5
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15. Ko�cio y, kaplice 1000 m2 pow. u!ytkowej
MIN. 12

16. Domy parafialne, domy kultury 100 m² pow. u!ytkowej MIN. 3,0

17. Kina 100 miejsc siedz"cych MIN. 5,0

18. Teatry, filharmonie 100 miejsc siedz"cych
MIN. 15

19. Hale widowiskowe i widowiskowo-sportowe
100 miejsc siedz"cych

 ustala si# indywidualnie

20. Stadiony

100 miejsc siedz"cych

ustala si# indywidualnie

21.
Muzea ma e do 1000 m2 powierzchni 

wystawienniczej

1000 m2 pow.

wystawienniczej

MIN. 16 + 0,3 m.p. dla

autokaru

22.
Muzea du!e powy!ej 1000 m2 powierzchni

wystawienniczej

1000 m2 pow.

wystawienniczej

MIN. 20 + 0,3 m.p. dla

autokaru

23. Muzea na wolnym powietrzu – skanseny 10 000 m2 pow. terenu ustala si� indywidualnie

24. Centra muzealne 1000 m2 pow. u ytkowej
MIN. 20 + 0,5 m.p. dla

autokaru

25. Centra wystawienniczo-targowe 1000 m2 pow. u ytkowej

powierzchnia parkingowa

min. 40% pow.u ytkowej

lub 80% pow.

wystawienniczej

lub min. 40 m-c/ 1000 m2

pow. u ytkowej

26. Szko!y wy sze, obiekty dydaktyczne

10 studentów lub

1 pomieszczenie

do nauki

MIN. 1,5 lub

MIN. 4,0

27. Zak!ady przemys!owe, rzemios!o
100 zatrudnionych na

najliczniejszej zmianie
MIN. 30

28. Rzemios!o us!ugowe 100 m² pow. u ytkowej
MIN. 2,0

29. Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stan. naprawcze
MIN. 2

30. Stacje bezobs!ugowe - 0

31. Stacje paliw bez sklepu 1 obiekt MIN. 2

32. Stacje paliw ze sklepem 1 obiekt MIN.5

33. Myjnia samochodowa
1 stanowisko do

mycia
MIN. 2,0

34. Ma!e obiekty sportu i rekreacji 100 m² pow. u ytkowej MIN. 4,0

35. Kryte p!ywalnie 100 m² lustra wody MIN. 5,0

36. Korty tenisowe (bez widzów) 1 kort MIN. 2,0
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powycsze wskaaniki 

stosuje siC odpowiednio.

§ 6

1. Ustala siC na obszarze objCtym planem jeden teren ozna-

czony symbolem trzycyfrowym 001  stalenia szczegóŽowe 

planu s> nastCpuj>ce:

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIE - REJON STOCZNI PÓŁNOCNEJ  
W MIEŚCIE GDAŃSKU

NR EW. PLANU 1157 
1. NUMER 001                       2. POWIERZCHNIA 4,98 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m

2
 

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
budynki o funkcji mieszkaniowej przy ul. Marynarki Polskiej nr 171, 173, 175, bez możliwości 
zwiększania lokali mieszkaniowych 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
 stosuje się zasady, o których mowa w pkt: 7, 10, 11 i 14 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy: 
      maksymalna nieprzekraczalna wzdłuż północnej granicy planu – jak na rysunku planu,   
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: minimalnie: 10%,                       
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki, 
4) intensywność zabudowy:      minimalna: 0,1,           maksymalna: nie ustala się, 
5)   wysokość zabudowy:  

      a) dla obszaru zidentyfikowanego literą „a” ograniczonego liniami podziału wewnętrznego  
jak na rysunku planu -         minimalna: 9 m,                maksymalna: 50 m, 

      b) dla obszaru pozostałego  
                                  -         minimalna:  9m,                maksymalna: 40 m, 

6)   formy zabudowy: dowolne, 
7)   kształt dachu: dowolny 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy 
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: od ulicy projektowanej wzdłuż północnej granicy planu (poza granicami 

planu), od ulicy biegnącej wzdłuż południowo-wschodniej granicy planu (poza granicami planu),  
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwały, 
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,  
5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie,   

pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1)   strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy, 
2)zasady kształtowania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej 

przed elewacją frontową od strony ul. Marynarki Polskiej, 
3)zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: oznaczony na rysunku planu budynek 
   przy ul. Marynarki Polskiej 171 i 175 – ochronie podlega charakter budynku oraz detal 

architektoniczny       
11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) maksymalne zachowanie i pielęgnacja istniejącego drzewostanu, 
2)w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, położonych w strefie uciążliwości  
komunikacyjnych ulicy Marynarki Polskiej i linii kolejowej Gdynia – Tczew w miarę potrzeb 
zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprawadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z 
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obowiązującymi normami 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

1) planowane działania: 
a) remont, modernizacja i rozbudowa istniejących obiektów, 
b) wprowadzenie małej architektury, 
c) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu, 
b) poprawa parametrów użytkowych i estetycznych istniejącej zabudowy, 
c) poprawa stanu technicznego istniejącej substancji budowlanej, 
d) poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

      3)    parametry zabudowy i warunki zagospodarowania ujęte zostały w punktach 7, 9 i 10 
15. STAWKA PROCENTOWA  
30% 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1)cały teren objęty granicą odlądową portu morskiego w Gdańsku – wszelkie zmiany sposobu 

użytkowania i zagospodarowanie należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji 
morskiej, 

2)obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
odrębnymi, konieczne uzyskanie decyzji właściwego organu, zwalniającej z zakazów określonych w 
ustawie Prawo Wodne  

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
 w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów budowlanych należy uwzględnić zagrożenie 
zalaniem do rzędnej +2,5 mn.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu 
poziomu morza 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)zaleca się kształtowanie zabudowy równolegle do ulicy Marynarki Polskiej, 
2)istniejący ciepłociąg 2x900 mm – zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o 

szerokości 3 m 
3)zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
4)zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
5) teren gęsto uzbrojony w sieci inżynieryjne zakładowe, nie podlegające zarządowi gestorów sieci 

miejskich, 
6) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględniać podniesienie poziomu wody gruntowej do 

rzędnej + 1,25 m n.p.m. 

 

§ 7

  ZaŽ>cznikami do niniejszej uchwaŽy, stanowi>cymi jej inte-

gralne czCWci s>:

1) czCW5 graficzna  ! rysunek mpzp VródmieWcie  ! rejon 

Stoczni PóŽnocnej  w mieWcie GdaMsku w skali 1:1000 

(zaŽ>cznik nr 1),

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu (zaŽ>cznik nr 2),

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM wŽasnych gminy oraz zasadach 

ich Þ nansowania (zaŽ>cznik nr 3).

§ 8

  Zobowi>zuje siC Prezydenta Miasta GdaMska do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwaŽy wraz  z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 

zgodnoWci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwaŽy na stronie internetowej Miasta 

GdaMska.

§ 9

  Traci moc we fragmentach objCtych granicami niniejsze-

go planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego GdaMsk Nowe Miasto PóŽnoc zatwierdzony uchwaŽ> 

nr XXVIII/902/04 Rady Miasta GdaMska z dnia 30 wrzeWnia 

2004 r.
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Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 106 ! 8381 !

§ 10

  UchwaŽa wchodzi w cycie z upŽywem 30 dni od ogŽosze-

nia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 

z wyj>tkiem § 8, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 

uchwaŽy.

 Przewodnicz>cy

Rady Miasta GdaMska

Bogdan Oleszek

ZaŽ>cznik nr 2

do UchwaŽy Nr XXXVI/1023/09

Rady Miasta GdaMska

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego VródmieWcie " rejon Stoczni PóŽnocnej w 

mieWcie GdaMsku.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu.

Uwag nie wniesiono.

ZaŽ>cznik nr 3

do UchwaŽy Nr XXXVI/1023/09

Rady Miasta GdaMska

z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego VródmieWcie " rejon Stoczni PóŽnocnej w 

mieWcie GdaMsku.

RozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM wŽasnych gminy oraz zasadach ich Þ nansowania.

W obszarze planu nie wystCpuj> inwestycje z zakresu in-

frastruktury technicznej, które nalec> do zadaM wŽasnych 

gminy.

 

Poz. 2084


