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I. Budowa dróg i urz>dzeM komunikacyjnych.
1. karta terenu nr 003-KD83/81, teren ulicy głównej – 

projektowana tzw. Droga Czerwona/czCWć ulicy F.Hynka 
– ulica lokalna. Droga Czerwona o przekroju: dwie jezdnie 
dwupasowe o szerokoWci 7,0 m, ze Wcieck> rowerow> 
główn> i uzbrojeniem – długoWć 155m, ul. F.Hynka o 
przekroju jedna jezdnia dwupasowa z chodnikiem - 
długoWć 170 m
— realizacja finansowana z budcetu gminy,
— istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 

umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 
uzbrojenia wodoci>gowo-kanalizacyjnego i odwodnie-
nia– ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW.

Realizacja poł>czona jest z jednoczesn> przebudow> ist-
niej>cego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w liniach 
rozgraniczaj>cych drogi w dostosowaniu do przebiegu pro-

jektowanej tzw. Drogi Czerwonej.
W skład uzbrojenia dróg wchodz>:
— wodoci>gi,
— przewody kanalizacji sanitarnej,
— przewody kanalizacji deszczowej,
— linie elektroenergetyczne,
— ciepłoci>gi,
— gazoci>gi,
wraz z urz>dzeniami sieciowymi.

Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s> ze 
Wrodków budcetowych gminy.

Wodoci>gi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane 
s> ze Wrodków właWciciela sieci.

Linie elektroenergetyczne, ciepłoci>gi i gazoci>gi realizo-
wane s> przez przedsiCbiorstwa energetyczne posiadaj>ce 
koncesje.
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 UCHWAŁA Nr XXXII/716/09

Rady Miasta Gdyni

 z dnia 27 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci dzielnic Mały Kack i Wielki 

Kack w Gdyni, terenu połoconego na zachód od ulicy Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póan. zm.1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.2) Rada 
Miasta Gdyni uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami Studium uwa-
runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gdyni, uchwalonego uchwał> Rady Miasta Gdyni nr XVII/
400/08 z 27.02.2008 r, uchwala siC miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego czCWci dzielnic Mały Kack i Wielki 
Kack w Gdyni, terenu połoconego na zachód od ulicy So-
pockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego, oznaczony numerem 
ewidencyjnym 1705, obejmuj>cy obszar o powierzchni 38,74 
ha, którego granice przebiegaj>:
— od północy – wzdłuc południowej linii rozgraniczaj>cej 

ulicy Wielkopolskiej,
— od wschodu – wzdłuc wschodniej linii rozgraniczaj>cej 

ulicy Sopockiej i granicy Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego,

— od zachodu – wzdłuc wschodniej linii rozgraniczaj>cej 
Obwodowej Trójmiasta i dalej wzdłuc granicy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czCWci dzielnicy 
Wielki Kack w Gdyni (wzdłuc linii kolejowej Gdynia 
– KoWcierzyna) obejmuj>c teren obnicenia tzw. Jeziora 
Kackiego, 

zgodnie z zał>cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 23 
tereny wydzielone liniami rozgraniczaj>cymi, oznaczone 
numerami dwucyfrowymi od 01 do 23 oraz przeznaczenie 
terenów od 01-19, oznaczone symbolami literowymi lub 
literowo-cyfrowymi, zgodnie z ponicsz> klasyfikacj>.
Tereny zabudowy mieszkaniowej

MN1 - Zabudowa jednorodzinna wolno stoj>ca
 Dopuszcza siC wydzielenie w budynkach nie wiCcej 

nic dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu ucytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczaj>cej 30% powierzchni całkowitej 
budynku dla usług stanowi>cych uzupełnienie funkcji 
mieszkaniowej i niezakłócaj>cych jej.

MW1 – Zabudowa wielorodzinna w budynkach zawieraj>cych 
do 6 mieszkaM

 Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w 
budynkach zawieraj>cych do 6 mieszkaM. W parterach 
budynków usytuowanych wzdłuc ulic publicznych 
dopuszcza siC lokalizacjC wydzielonych lokali 
ucytkowych dla usług stanowi>cych uzupełnienie funkcji 
mieszkaniowej i niezakłócaj>cych jej.
Tereny zabudowy usługowej

U – Zabudowa usługowa
US – Usługi sportu i rekreacji
UT – Usługi turystyki

Pensjonaty, usługi hotelarskie, informacji turystycznej, 
gastronomii i inne usługi Wwiadczone turystom.

Tereny zieleni
ZN - ZieleM chroniona
ZP - ZieleM urz>dzona
ZE - ZieleM ekologiczno – krajobrazowa
 Tereny zieleni przeznaczone do utrzymania i rozwoju 

struktur przyrodniczych niewymagaj>ce urz>dzenia i stałej 
pielCgnacji. W szczególnoWci s> to tereny zadrzewieM 
i zaroWli, muraw i wrzosowisk, torfowisk, cieków, oczek 
wodnych oraz zespoły roWlinnoWci bagiennej, trwałe, 
półnaturalne ł>ki i pastwiska.
Tereny ucytkowane rolniczo

R - Tereny rolnicze
Tereny komunikacji
KD-Z j/p – Drogi i ulice zbiorcze
KD-L j/p – Drogi i ulice lokalne
KD-D j/p – Drogi i ulice dojazdowe
KD-X – Wydzielone publiczne place, ci>gi piesze, pieszo 

– jezdne i rowerowe, parkingi
KK – Tereny urz>dzeM transportu kolejowego
Tereny infrastruktury technicznej
K – Tereny urz>dzeM odprowadzania i oczyszczania 
Wcieków

E – Tereny urz>dzeM elektroenergetycznych
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2) w Wrodkowej i południowej czCWci planu znajduje siC 
ucytek ekologiczny „Jezioro Kackie” ustanowiony 
uchwał> nr XVII/409/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 
lutego 2008 r (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 36 z dn. 14 maja 
2008 r poz. 1082). Uchwała ta wprowadza indywidu-
aln> ochronC specyfiki siedliskowej, biocenotycznej 
i krajobrazowej kompleksu roWlinnoWci bagiennej, 
mokrych oraz wilgotnych ł>k i pastwisk. Obowi>zuj> 
zasady ochrony przyrody zawarte w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. 
nr 92, poz. 880 z póan. zm.);

3) zieleM nalecy kształtować w sposób umocliwiaj>cy 
utrzymanie korytarza ekologicznego wzdłuc Potoku 
Przemysłowego.

2. Szczegółowe zasady ochrony elementów Wrodowiska 
przyrodniczego i krajobrazu, odnosz>ce siC do 
poszczególnych terenów połoconych na obszarze 
objCtym planem, zawarto w kartach tych terenów w § 12 
ust. 2.

§ 5

1. Na obszarze objCtym planem obowi>zuj> nastCpuj>ce 
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
1) na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> obiekty 

dziedzictwa lub dóbr kultury podlegaj>ce ochronie 
prawnej na podstawie przepisów odrCbnych;

2) na obszarze objCtym planem ustala siC strefC ochrony 
konserwatorskiej historycznego zespołu stacji Gdynia 
Wielki Kack z dopuszczeniem pewnych przekształceM 
i uzupełnieM (strefa II), oznaczon> na rysunku planu, 
w której obowi>zuje:
a) zakaz lokalizacji obiektów deprecjonuj>cych oto-

czenie zespołu historycznego (dotyczy nowych 
obiektów lub rozbudowy/nadbudowy obiektów 
istniej>cych);

b) ochrona historycznego układu przestrzennego 
zespołu obiektów stacji Gdynia Wielki Kack:
— zachowanie i rewaloryzacja zabudowy zabytko-

wej z dopuszczeniem jej adaptacji do standar-
dów współczesnych,

— zaleca siC zachowanie torowisk i urz>dzeM kole-
jowych z okresu miCdzywojennego;

3) ustala siC ochronC konserwatorsk> obiektów histo-
rycznych o walorach kulturowych – zespołu obiektów 
stacji Gdynia Wielki Kack, w podziale na dwie grupy 
obiektów wg ponicszych zasad:
a) grupa A – obiekty o wysokich walorach kulturowych 

obejmuj>ca:
— budynki (inne obiekty) historyczne o wysokich, 

wyrócniaj>cych siC walorach architektonicznych 
(indywidualnej formie budowlanej, niepowtarzal-
nym detalu itp.); obiekty autentyczne, w których 
ewentualne współczesne przekształcenia s> 
nieznaczne:
i) nastawnia GWK1, ul. Starodworcowa,
ii) dom zawiadowcy odcinka drogowego, ul. 

Nowodworcowa 5,
iii) magazyn zawiadowcy odcinka drogowego, ul. 

Nowodworcowa 5a,
iv) semafor wyjazdowy E2 z zachowanymi lam-

pami naftowymi, stacja Gdynia Wielki Kack 
przy torze nr 3;

b) grupa B – obiekty o walorach kulturowych obejmu-
j>ca:
— budynki historyczne o charakterystycznej i trady-

cyjnej formie architektonicznej, nie wyrócniaj>ce 
siC szczególnymi cechami indywidualnymi, lecz 
wartoWciowe w skali zespołu; niektóre z nich 

2. Usługi niezakłócaj>ce funkcji mieszkaniowej – to usługi 
o nieuci>cliwym charakterze, których funkcjonowanie nie 
powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów 
jakoWci Wrodowiska przewidzianych dla funkcji 
mieszkaniowej, a ponadto nie wywołuje innych zakłóceM 
funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub 
postój pojazdów utrudniaj>cy dostCp do budynków 
mieszkalnych, naruszenie przestrzeni półprywatnych 
(klatki schodowe, ogródki lub dziedziMce w czCWci 
mieszkalnej) przez klientów usług, zakłócenie ciszy 
nocnej, wytwarzanie takich iloWci odpadów, których 
gromadzenie narusza estetykC Wrodowiska mieszkalnego 
itp.

3. Funkcja adaptowana jest to ucytkowanie istniej>ce, 
niemieszcz>ce siC w opisanym w ust. 1 zakresie 
ucytkowaM okreWlaj>cym przeznaczenie terenów, a 
które plan utrzymuje, uznaj>c za zgodne z planem 
i umocliwiaj>c działania inwestycyjne w zakresie tego 
sposobu ucytkowania oraz jego przekształcenie na inne 
zgodne z przeznaczeniem terenu.

4. UWciWlenie warunków zagospodarowania oraz okreWlenie 
dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy, 
dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi, zawarte s> w kartach tych terenów w 
§ 12 ust. 2.

5. Zakres sposobów ucytkowania dopuszczonych na 
danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj>cymi 
uzupełniony jest zapisami, okreWlaj>cymi funkcje 
adaptowane, zawartymi w kartach poszczególnych 
terenów w § 12 ust. 2.

§ 3

1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego dla obszaru objCtego planem:
1) kształtowanie osnowy ekologicznej obszaru objCte-

go planem i powi>zaM przyrodniczych z otoczeniem 
zapewniaj>ce ci>głoWć funkcjonowania struktur przy-
rodniczych poprzez:
a) zachowanie i ochronC istniej>cych terenów cen-

nych przyrodniczo (terenu ucytku ekologicznego, 
terenów zadrzewionych, terenów wód powierzch-
niowych itp.),

b) ustalenie przeznaczenia terenów tworz>cych kory-
tarz ekologiczny wzdłuc Potoku Przemysłowego 
pod rócne kategorie zieleni, pocz>wszy od zieleni 
chronionej – teren ucytku ekologicznego, po zieleM 
urz>dzon>, ekologiczno-krajobrazow>, a takce 
tereny wył>czone z zabudowy do zagospodarowa-
nia w formie zieleni w granicach działek budowla-
nych;

2) kształtowanie struktury przestrzennej w dostosowaniu 
do rzeaby terenu i walorów Wrodowiska;

3) ograniczenie intensywnoWci i gabarytów zabudowy w 
celu ochrony walorów krajobrazowych.

2. Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, odnosz>ce siC do poszczególnych 
terenów połoconych na obszarze objCtym planem, 
zawarto w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.

§ 4

1. Na obszarze objCtym planem obowi>zuj> nastCpuj>ce 
zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) obszar objCty planem połocony jest w granicach otuliny 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - wyznaczonej 
rozporz>dzeniem Wojewody Pomorskiego: nr 57/06 z 
dnia 15 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 58, poz. 
1194) w celu zabezpieczania Parku przed zagrocenia-
mi zewnCtrznymi;



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 110 — 8650 — Poz. 2172

c) konstrukcja szyldu nie moce siCgać dalej nic na 0,12 
m od lica budynku;

d) zewnCtrzna krawCda konstrukcji reklamy nie moce 
siCgać dalej nic 1,00 m od lica Wciany budynku. 
W przypadku, gdy konstrukcja reklamy siCga dalej 
nic 0,12 m od lica Wciany budynku, jej dolna krawCda 
nie moce znajdować siC na wysokoWci mniejszej nic 
2,40 m nad poziomem terenu znajduj>cego siC pod 
konstrukcj>;

e) wyklucza siC stosowanie oWwietlenia pulsacyjnego 
wszelkich szyldów i reklam

f) reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, 
namiotach i parasolach nie bCd> uznawane za szyldy 
i reklamy pod warunkiem, ce bCd> umieszczone 
płasko na ich powierzchni, nie bCd> Wwiecić i nie bCd> 
wykraczać poza obrys ich powierzchni;

2) zasady szczegółowe:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej:
− nie dopuszcza siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem 

szyldów o pow. do 0,6 m2 i reklam o pow. do 3,0 m2 
zwi>zanych z miejscem prowadzonej działalnoWci 
gospodarczej lub siedzib> firmy,

− dopuszcza siC zainstalowanie po jednym szyldzie 
i jednej reklamie na jedn> firmC;

b) tereny zabudowy usługowej:
− dopuszcza siC lokalizacjC reklam na budyn-

kach w pasie kondygnacji przeznaczonej 
na usługi oraz na Wcianach szczytowych pozbawio-
nych okien,

− nie dopuszcza siC lokalizacji reklam wolno stoj>-
cych;

c) tereny zieleni:
− nie dopuszcza siC lokalizacji reklam;

d) tereny komunikacji i urz>dzeM infrastruktury technicz-
nej:
− nie dopuszcza siC lokalizacji reklam.

3. Na obszarze objCtym planem ustala siC, ce ogrodzenia 
od strony ulic, ogólnodostCpnych ci>gów pieszych 
i innych miejsc publicznych powinny być acurowe co 
najmniej powycej 0,40 m od poziomu terenu po stronie 
ulicy, o całkowitej wysokoWci nie przekraczaj>cej 1,60 m 
oraz dostosowane do architektury budynków, z którymi 
s> zwi>zane. W przypadku koniecznoWci dostosowania 
wysokoWci ogrodzeM do ukształtowania terenu dopuszcza 
siC ich lokalne podwycszenia do wysokoWci 1,8 m. 
Powierzchnia przeWwitów czCWci acurowej powinna 
wynosić co najmniej 30% powierzchni ogrodzenia miCdzy 
słupami.

4. Pozostałe wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształto- 
wania przestrzeni publicznych, odnosz>ce siC do 
poszczególnych terenów, połoconych na obszarze 
objCtym planem, zawarto w kartach tych terenów w § 12 
ust. 2.

§ 7

Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dla poszczególnych terenów okreWlono 
w kartach terenów w § 12 ust. 2.

§ 8

1. Na obszarze objCtym planem znajduj> siC nastCpuj>ce 
tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na 
podstawie odrCbnych przepisów oraz obowi>zuj> 
nastCpuj>ce szczególne warunki zagospodarowania 
terenów i ograniczenia w ich ucytkowaniu:
1) na obszarze objCtym planem wystCpuj> tereny poten-

cjalnie naracone na osuwanie siC mas ziemnych 
(oznaczone na rysunku planu); wszelkie inwestycje 
budowlane na tych terenach powinny być poprzedzo-
ne szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej 

uległy współczesnym przekształceniom, zacho-
wuj>c jednak czyteln> historyczn> formC:
i) dom torowego z budynkiem gospodarczym, 

ul. Sopocka 14,
ii) ustCp stacyjny, ul. Nowodworcowa (obok 

budynku stacyjnego),
iii) budynek gospodarczy, ul. Nowodworcowa 

(przy ustCpie stacyjnym);
c) dla obiektów grupy A obowi>zuje ochrona zabyt-

kowej formy i substancji budynku tj. zachowanie w 
niezmienionej postaci bryły oraz dachu budynku, 
ochrona zabytkowych detali architektonicznych, w 
tym stolarki; dopuszcza siC wymianC technicznie 
zucytych elementów budynku (okien, drzwi, itd.) 
pod warunkiem zachowania pierwotnej tradycyjnej 
formy tych elementów;

d) w przypadku zniszczenia (lub rozbiórki) czCWci lub 
całoWci obiektu grupy A (na skutek wypadków loso-
wych lub całkowitego zucycia materiału) obowi>zuje 
odtworzenie historycznej bryły obiektu z elewacja-
mi, dachem oraz detalami na podstawie wszelkich 
dostCpnych aródeł informacji;

e) dla obiektów grupy B obowi>zuje ochrona trady-
cyjnej formy i wyrazu architektonicznego budynku 
tj. sposobu ukształtowania bryły, rodzaju i kształtu 
dachu, zasad kompozycji elewacji, rozmieszczenia, 
proporcji i kształtu stolarki; w uzasadnionych przy-
padkach ochronie podlegaj> takce elementy wykoM-
czenia zewnCtrznego obiektu, w tym ucyte materiały 
i technologie maj>ce wpływ na jego wygl>d i wyraz 
architektoniczny;

f) w przypadku prac budowlanych podejmowanych 
przy budynkach grupy A oraz grupy B, przekształco-
nych w sposób naruszaj>cy ich wartoWciow> formC 
historyczn>, nalecy przywrócić formC historyczn> w 
zakresie podejmowanych działaM;

2. Szczegółowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz kultury współczesnej, odnosz>ce siC 
do poszczególnych terenów połoconych na obszarze 
objCtym planem, zawarto w kartach tych terenów w § 12 
ust. 2

§ 6

1. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
1) na obszarze objCtym planem ustalono:

a) system ci>gów pieszych przebiegaj>cych wzdłuc 
ulic oraz w terenach zieleni;

b) system ci>gów pieszo-rowerowych, przebiegaj>-
cych w terenach zieleni;

c) tereny zieleni ogólnodostCpnej: zieleM urz>dzona, 
zieleM ekologiczno-krajobrazowa;

2) w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych nalecy 
przewidzieć udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych, w szczególnoWci poruszaj>cych siC na wózkach 
inwalidzkich oraz niewidomych i słabo widz>cych.

2. Na obszarze objCtym planem ustala siC nastCpuj>ce 
zasady umieszczania szyldów oraz reklam na budynkach 
i reklam wolno stoj>cych, odpowiadaj>ce przeznaczeniu 
poszczególnych terenów:
1) zasady ogólne:

a) kształt, wielkoWć i miejsce umieszczenia szyldu lub 
reklamy na budynku musz> być dostosowane do 
architektury budynku;

b) w przypadku, gdy iloWć szyldów na budynku jest 
wiCksza nic jeden, powinny być tej samej wielko-
Wci i winny być zgrupowane w miarC mocliwoWci w 
jednym miejscu na elewacji; przy czym za szyld 
uwaca siC jednostronny, płaski znak zawieraj>cy 
wył>cznie logo firmowe lub informacje o nazwie 
firmy, rodzaju prowadzonej działalnoWci, dacie 
załocenia firmy;
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i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich 
posadowienia z uwzglCdnieniem statecznoWci skarp 
– zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. W przypad-
ku koniecznoWci zabezpieczenia stabilnoWci skarp, 
w projekcie budowlanym nalecy przewidzieć sposób 
ich zabezpieczenia;

2) wiCksza czCWć obszaru objCtego planem znajduje 
siC w strefie ochrony poWredniej zewnCtrznej ujCcia 
wody podziemnej „Wielki Kack” ustanowionej na mocy 
decyzji Wojewody GdaMskiego nr O-V-7226/15/93 z 
dnia 15.02.1994 r., obowi>zuj> zasady ochrony terenu 
zawarte w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne (Dz. U. z 2005 r nr 239, poz. 2019, z póan. zm.) 
i w przepisach szczegółowych;

3) na obszarze objCtym planem wystCpuj> tereny 
zamkniCte, w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. 
U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027, z póan. zm.)

 Na rysunku planu pokazano granice terenów zamkniC-
tych. Zapisy dotycz>ce terenów zamkniCtych (w tym 
propozycje przeznaczenia ich na inne funkcje) nie 
stanowi> ustaleM planu;

4) czCWć obszaru objCtego planem znajduje siC w zasiCgu 
oddziaływania hałasu komunikacyjnego, gdzie długo-
okresowy Wredni poziom dawiCku A moce przekraczać 
poziomy dopuszczalne dla zabudowy wielorodzinnej 
LDWN – 60 dB i LN 50 dB, okreWlone w rozporz>dzeniu 
Ministra Vrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomów hałasu w Wrodowisku. 
W miejscach ekspozycji na hałas komunikacyjny 
konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwi>-
zaM technicznych jak np.: stolarka okienna i materiały 
budowlane o podwycszonych właWciwoWciach dawiC-
kochłonnych, systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne;

5) czCWć obszaru objCtego planem stanowi obszar kole-
jowy lub graniczy bezpoWrednio z tym obszarem; ogra-
niczenia dla zabudowy i zagospodarowania według 
obowi>zuj>cych przepisów m.in. - ustawa z dnia 28 
marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporz>-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. 
w sprawie wymagaM w zakresie odległoWci i warun-
ków dopuszczaj>cych usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w s>siedztwie linii kolejowej, a takce spo-
sobu urz>dzania i utrzymywania zasłon odWniecnych 
i pasów przeciwpocarowych.

2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, jeceli takie wystCpuj>, 
okreWlono w kartach terenów w § 12 ust. 2.

§ 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWci połoconych na obszarze objCtym planem 
okreWlono w kartach terenów w § 12 ust. 2.

§ 10

1. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i inne regulacje:
1) układ komunikacyjny obszaru objCtego planem 

powi>zany bCdzie z układem zewnCtrznym miasta 
poprzez ulice zbiorcze: Sopock> i Starodworcow> (ul. 
Starodworcowa poza obszarem planu), ulicC lokaln> 
Nowodworcow> oraz poprzez liniC kolejow> (Gdynia 
KoWcierzyna) z przystankami Kolei Metropolitalnej;

2) na obszarze objCtym planem ustala siC realizacjC 
nastCpuj>cych elementów układu komunikacyjnego:
a) przebudowC północnego odcinka ul. Sopockiej 

- ulicy zbiorczej 11 KD-Z, obejmuj>c> m.in. posze-
rzenie ulicy w liniach rozgraniczaj>cych, realizacjC 

dwu zatok przystankowych autobusowych, przebu-
dowC skrzycowania z ul. Wielkopolsk>, wykonanie 
wjazdu na projektowan> ulicC 13 KD–D;

b) przebudowC odcinka ulicy Nowodworcowej – ulicy 
lokalnej 12 KD-L;

c) budowC ulic dojazdowych: 13 KD–D i 14 KD–D 
jednojezdniowych z dwoma pasami ruchu i przy-
najmniej jednostronnymi chodnikami;

d) wykonanie przystanków Kolei Metropolitalnej wraz 
z niezbCdnymi urz>dzeniami (parkingi, przejWcia 
podziemne itp.);

e) budowa ci>gów pieszo – rowerowych;
3) przewiduje siC rozbudowC drogi ekspresowej – Obwo-

dowej Trójmiasta o trzeci pas ruchu, co bCdzie wi>zało 
siC z zajCciem dodatkowego terenu, pasa o szerokoWci 
ok. 5 ÷ 10 m, na urz>dzenia drogowe;

4) realizacja inwestycji niedrogowej, wywołuj>cej wzrost 
natCcenia ruchu pojazdów na drogach publicznych 
i pogarszaj>cej warunki ruchu, uwarunkowana jest 
wyprzedzaj>c> lub równoległ> budow> lub przebu-
dow> układu drogowego w zakresie niezbCdnym dla 
jego prawidłowego funkcjonowania i zniwelowania 
skutków realizacji tej inwestycji niedrogowej. Szcze-
gółowe warunki budowy lub przebudowy dróg okreWla 
siC w umowie miCdzy zarz>dc> drogi, a inwestorem 
inwestycji niedrogowej;

5) wskaaniki parkingowe do obliczenia wymaganej liczby 
miejsc postojowych:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne:
− min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
 lecz nie mniej nic 2 miejsca na 1 dom jednorodzin-

ny;
b) budynki mieszkalne wielorodzinne:
−  min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, z 

czego min. 10% miejsc postojowych nalecy urz>-
dzić jako ogólnodostCpne;

c) obiekty usług:
−  min. 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni 

ucytkowej,
 lecz nie mniej nic 2 miejsca postojowe na 1 punkt 

usługowy;
− min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione;
d) dla obiektów nie wymienionych wskaaniki parkingo-

we nalecy okreWlać przez analogiC.
2. Zasady obsługi oraz przebudowy, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodC: z sieci wodoci>gowej - koniecz-

na rozbudowa i przebudowa sieci dostosowana do 
projektowanego przebiegu ulic;

2) odprowadzenie Wcieków sanitarnych: do sieci kanali-
zacji sanitarnej, grawitacyjnie z rejonu ul. Sopockiej 
i poprzez lokaln> przepompowniC na terenie 06 U z 
rejonu ul. Nowodworcowej; konieczna rozbudowa sieci 
dostosowana do projektowanego przebiegu ulic;

3) odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych:
a) wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg 

- odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej (po 
jej rozbudowie) lub do zbiorników retencyjnych po 
podczyszczeniu wód;

b) orientacyjna lokalizacja zbiornika retencyjnego - na 
terenie 18 KK w istniej>cym jarze;

c) wody opadowe z dachów powinny być retencjono-
wane w granicach własnych terenów, na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci, dopuszcza siC 
odprowadzenie nadmiaru wód opadowych z tere-
nów 01 MW1,U, 02 MW1,U i 03 MW1 do Potoku 
Przemysłowego;

d) na kanałach i kolektorach odprowadzaj>cych wody 
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opadowe do Potoku i zbiornika retencyjnego nalecy 
zastosować urz>dzenia podczyszczaj>ce;

e) na terenie 08 ZE,R usytuować urz>dzenia ogra-
niczaj>ce maksymalne przepływy wód w Potoku 
Przemysłowym do poziomu umocliwiaj>cego 
ochronC naturalnego koryta cieku w jego dolnym 
odcinku;

f) na terenach potencjalnie naraconych na osuwanie 
siC mas ziemnych (oznaczonych na rysunku planu) 
nie dopuszcza siC odprowadzenia wód deszczo-
wych do gruntu;

4) elektroenergetyka:
a) zasilanie z sieci elektroenergetycznej po rozbudo-

wie rozdzielczej sieci kablowej 15 kV, oraz nowo-
projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
oraz rozdzielczej sieci kablowej 0,4 kV – w dosto-
sowaniu do istniej>cych potrzeb inwestycyjnych;

b) niezbCdna realizacja stacji transformatorowej, 
szczegółow> lokalizacjC, powierzchniC terenu oraz 
typ stacji nalecy uzgodnić na etapie projektu zago-
spodarowania terenu z instytucj> eksploatuj>c> 
urz>dzenia elektroenergetyczne;

5) zaopatrzenie w gaz – z istniej>cych i projektowanych 
sieci gazowych Wredniego i niskiego ciWnienia;

6) zaopatrzenie w ciepło – z nieemisyjnych lub niskoemi-
syjnych aródeł ciepła;

7) telekomunikacja – zakazuje siC lokalizacji nowych 
stacji bazowych telefonii komórkowej;

8) gospodarka odpadami – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku:
a) na terenach zabudowy mieszkaniowej nalecy 

zapewnić miejsce do ustawienia przynajmniej 
jednego trzykomorowego zestawu o pojemnoWci 
min. 1 m3 – do gromadzenia odpadów w sposób 
selektywny;

b) na terenach usług zapewnić miejsca do gromadze-
nia odpadów w sposób selektywny.

§ 11

Nie ustala siC sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania oraz ucytkowania terenów 
połoconych na obszarze objCtym planem.

§ 12

1. WyjaWnienie pojCć ucytych w „kartach terenów”.
1) IntensywnoWć zabudowy - jest to wskaanik wyraca-

j>cy stosunek powierzchni całkowitej, mierzonej po 
zewnCtrznym obrysie przegród zewnCtrznych, wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych budynków znajduj>cych 
siC na danej działce budowlanej, do powierzchni dział-
ki budowlanej; przy czym za kondygnacjC nadziemn>, 
do obliczeM intensywnoWci zabudowy, nalecy przyj>ć 
kacd> kondygnacjC lub jej czCWć, której poziom podłogi 
znajduje siC w poziomie lub powycej poziomu przyle-
gaj>cego, projektowanego lub urz>dzonego terenu.

2) WysokoWć zabudowy - podana w karcie terenu słucy 
do okreWlenia dopuszczalnego, zewnCtrznego, piono-
wego gabarytu projektowanych budynków:
a) wysokoWć wyracona w metrach to pionowy wymiar 

budynku mierzony do kalenicy, punktu zbiegu połaci 
dachowych b>da górnej krawCdzi Wciany zewnCtrz-
nej, gzymsu lub attyki, od naturalnej rzCdnej terenu 
znajduj>cego siC ponicej; przy czym za naturaln> 
rzCdn> terenu przyjmuje siC rzCdn> terenu wyni-
kaj>c> z wartoWci okreWlonych na mapie sytuacyj-
no-wysokoWciowej, na której został sporz>dzony 
rysunek niniejszego planu miejscowego, a budynek 
nie moce przekraczać dopuszczalnej wysokoWci w 
cadnym miejscu swojego rzutu;

b) wysokoWć wyracona w liczbie kondygnacji to 
dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych 
projektowanych budynków; przy czym przez pod-
dasze rozumie siC kondygnacjC w dachu stromym, 
której wysokoWć umocliwia realizacjC pomieszczeM 
przeznaczonych na pobyt ludzi.

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczaj>ca 
obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie budyn-
ków. Nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone 
planem nie dotycz> okapów i gzymsów wysuniCtych 
nie wiCcej nic 0,5 m oraz balkonów i wykuszy wysu-
niCtych nie wiCcej nic 1,0 m.

4) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy 
pokryty roWlinnoWci> oraz woda powierzchniowa na 
działce budowlanej, a takce 50% sumy nawierzchni 
tarasów i stropodachów, urz>dzonych jako stałe traw-
niki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich natu-
raln> wegetacjC, o powierzchni nie mniejszej nic 10 
m2. Do powierzchni biologicznie czynnej wymaganej 
ustaleniami planu nie wlicza siC powierzchni parkingów 
dla samochodów, nawet jeWli urz>dzone s> jako tereny 
zielone, pokryte roWlinnoWci>.

5) Powierzchnia zabudowy dopuszczona na danej dział-
ce budowlanej okreWlona jest wielkoWci> wyracon> w 
metrach kwadratowych b>da wskaanikiem wyracaj>-
cym stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki budowlanej.

6) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna 
liczba miejsc postojowych, któr> nalecy zapewnić 
na terenie działki budowlanej, przylegaj>cej drogi 
wewnCtrznej lub w inny, okreWlony w karcie terenu 
sposób.

7) Stawka procentowa – jednorazowa opłata wnoszona 
na rzecz gminy, okreWlona w stosunku procentowym do 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku z uchwa-
leniem planu, na zasadach okreWlonych w ustawie o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Karty terenów:

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1705
1)  NUMER TERENU - 01 2)POWIERZCHNIA w ha - 0,63 
             - 02     - 0,15
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MW1,U – ZABUDOWA WIELORODZINNA 

W BUDYNKACH ZAWIERAJ=CYCH DO 6 MIESZKAL, 
ZABUDOWA USŁUGOWA

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowo-usługowe;

b) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej;

c) tereny znajduj> siC w strefie oddziaływania hałasu 
komunikacyjnego – obowi>zuj> ustalenia zawarte w 
§ 8 ust. 1 pkt 4;

d) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1;

e) na terenie 02 MW1,U ustala siC teren wył>czony z 
zabudowy, oznaczony na rysunku planu – do zago-
spodarowania w formie zieleni.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.
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6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 0,75, przy czym do 

obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku 
planu terenu wył>czonego z zabudowy - przeznaczo-
nego do zagospodarowania w formie zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty zabudowy:
− wysokoWć zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji 

nadziemnych, w tym 1 kondygnacja w poddaszu; 
dopuszcza siC podwycszenie ww. wysokoWci zabu-
dowy – do 13,7 m w miejscach o zrócnicowanym 
ukształtowaniu terenu;

− szerokoWć elewacji – do 15,0 m;
c) rodzaj dachu – stromy, dwuspadowy, k>t nachylenia 

połaci: 35° - 45°;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
− dla terenu 01 MW1,U – 8,0 m i zgodnie z rysunkiem 

planu od linii rozgraniczaj>cych ulicy 11 KD-Z (ul. 
Sopockiej), 5,0 m i 6,0 m od linii rozgraniczaj>cych 
ulicy 13 KD-D;

− dla terenu 02 MW1,U – 8,0 m od linii rozgranicza-
j>cych ulicy 11 KD-Z (ul. Sopockiej), 6,0 m od linii 
rozgraniczaj>cych ulicy 13 KD-D i 5,0 m od linii 
rozgraniczaj>cych ulicy 14 KD-D;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,3 powierzchni działki 
budowlanej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia siC 
oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czonego 
z zabudowy - przeznaczonego do zagospodarowania 
w formie zieleni;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% pow. 
działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu terenu 
wył>czonego z zabudowy - przeznaczonego do zago-
spodarowania w formie zieleni;

g) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:
−  dla terenu 01 MW1,U – 125 m2/1 mieszkanie, lecz 

nie mniej nic 500 m2,
−  dla terenu 02 MW1,U – nie mniej nic 1000 m2;

b) minimalne powierzchnie działek budowlanych nie 
dotycz> terenów infrastruktury technicznej.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu 01 MW1,U oznaczona na rysunku planu, 

połocona jest w obrCbie terenów potencjalnie nara-
conych na osuwanie siC mas ziemnych – obowi>zuj> 
zasady okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 1.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd:
− do terenu 01 MW1,U – od ulicy 13 KD-D (ul. Pod-

leWnej),
− do terenu 02 MW1,U – od ulicy 14 KD-D;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 5;
c) na terenie 01 MW1,U 02 MW1,U lub 03 MW1 prze-

widzieć teren urz>dzeM elektroenergetycznych 
(stacja transformatorowa), szczegółow> lokalizacjC 
i powierzchniC terenu nalecy uzgodnić z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia elektroenergetyczne;

d) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 
2.

10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY

a) na terenach 01 MW1,U i 02 MW1,U zaleca siC utworze-

nie zwartego pasma zieleni o rócnych wysokoWciach 
tworz>cego izolacjC terenów zabudowy mieszkaniowej 
od uci>cliwoWci ruchu samochodowego od strony ulicy 
11 KD-Z (ul. Sopockiej).

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1705
1)  NUMER TERENU - 03 2) POWIERZCHNIA w ha - 0,62
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MW1 – ZABUDOWA WIELORODZINNA W BUDYNKACH 

ZAWIERAJ=CYCH DO 6 MIESZKAL
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
wielorodzinn>;

b) teren znajduje siC w strefie oddziaływania hałasu 
komunikacyjnego – obowi>zuj> ustalenia zawarte w 
§ 8 ust. 1 pkt 4;

c) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1;

d) na terenie 03 MW1 ustala siC teren wył>czony z zabu-
dowy, oznaczony na rysunku planu – do zagospoda-
rowania w formie zieleni.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
- nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 0,75, przy czym do 

obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku 
planu terenu wył>czonego z zabudowy - przeznaczo-
nego do zagospodarowania w formie zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty zabudowy:
− wysokoWć zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji 

nadziemnych, w tym 1 kondygnacja w poddaszu; 
dopuszcza siC podwycszenie ww. wysokoWci zabu-
dowy – do 13,7 m w miejscach o zrócnicowanym 
ukształtowaniu terenu;

− szerokoWć elewacji – do 15,0 m;
c) rodzaj dachu – stromy, 2 spadowy, k>t nachylenia 

połaci: 35° - 45°;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 5,0 m od linii roz-

graniczaj>cych ulic 13 KD-D i 14 KD-D;
e) powierzchnia zabudowy – do 0,3 powierzchni działki 

budowlanej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia siC 
oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czonego 
z zabudowy - przeznaczonego do zagospodarowania 
w formie zieleni;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
powierzchni działki budowlanej;

g) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 125 m2/1 

mieszkanie, nie mniej nic 500 m2;
b) minimalne powierzchnie działek budowlanych nie 

dotycz> terenów infrastruktury technicznej.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) czCWć terenu oznaczona na rysunku planu, połocona 

jest w obrCbie terenów potencjalnie naraconych na 
osuwanie siC mas ziemnych – obowi>zuj> zasady 
okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 1;
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b) czCWć terenu połocona jest strefie ochrony poWredniej 
zewnCtrznej ujCcia wód podziemnych „Wielki Kack” 
- obowi>zuj> przepisy okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 2.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulicy 13 KD-D (ul. PodleWnej);
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 5;
c) na terenie 01 MW1,U 02 MW1,U lub 03 MW1 prze-

widzieć teren urz>dzeM elektroenergetycznych 
(stacja transformatorowa), szczegółow> lokalizacjC 
i powierzchniC terenu nalecy uzgodnić z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia elektroenergetyczne;

d) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 
2.

10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1705
1) NUMER TERENU - 04   2) POWIERZCHNIA w ha- 0,62
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 US,UT/MN1 – USŁUGI SPORTU I REKREACJI, USŁUGI 

TURYSTYKI/ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO 
STOJ=CA

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowo-usługowe;

b) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej;

c) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 0,3;
b) dopuszczalne gabaryty zabudowy:
− wysokoWć zabudowy – do 9,0 m, do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym 1 kondygnacja w poddaszu; 
dopuszcza siC podwycszenie ww. wysokoWci zabu-
dowy – do 10,5 m w miejscach o zrócnicowanym 
ukształtowaniu terenu,

− szerokoWć elewacji frontowej zabudowy mieszkanio-
wej – do 15,0 m;

c) rodzaj dachu – stromy, dwuspadowy, k>t nachylenia 
połaci – 35° - 45°;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – min. 9,0 m i zgod-
nie z rysunkiem planu od linii rozgraniczaj>cych ulicy 
11 KD-Z (ul. Sopockiej), 5,0 m od linii rozgraniczaj>-
cych ulicy 13 KD-D (ul. PodleWnej) i 12,0 m od granicy 
lasu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,15 powierzchni działki 
budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% pow. 
działki budowlanej;

g) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) projekt podziału terenu nalecy opracować dla całego 

terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj>cymi - na 
podstawie projektu lub koncepcji zagospodarowania 
terenu;

b) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

− dla zabudowy usługowej – 4000 m2,
− dla zabudowy mieszkaniowej – 1000 m2.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWci terenu oznaczone na rysunku planu, połocone 

s> w obrCbie terenów potencjalnie naraconych na 
osuwanie siC mas ziemnych – obowi>zuj> zasady 
okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 1.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd:
− do zabudowy usługowej – od ulicy 13 KD-D (ul. 

PodleWnej); dopuszcza siC dojazd od ulicy 11 KD-Z 
(Sopockiej) pod warunkiem przebudowy niwelety 
ulicy 11 KD-Z w sposób zapewniaj>cy widocznoWć 
wymagan> przepisami oraz pod warunkiem wyko-
nania dodatkowego pasa ruchu dla lewoskrCtu z 
ul. Sopockiej;

− do zabudowy mieszkaniowej – od ulicy 13 KD-D (ul. 
PodleWnej);

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 5;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 

2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY:

a) do czasu realizacji docelowego dojazdu, czCWć terenu 
04 US,UT/MN1 moce być wykorzystywana w sposób 
dotychczasowy na cele usługowe z dojazdem bezpo-
Wrednio od ulicy 11 KD-Z (ul. Sopockiej), bez prawa 
rozbudowy lub nadbudowy istniej>cych obiektów;

b) zaleca siC utworzenie zwartego pasma zieleni o róc-
nych wysokoWciach tworz>cego izolacjC terenu od 
uci>cliwoWci ruchu samochodowego od strony ulicy 
11 KD-Z (ul. Sopockiej).

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1705
1) NUMER TERENU - 05 2) POWIERZCHNIA w ha - 0,39
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 ZP,KD-X – ZIELEL URZ=DZONA, PUBLICZNE PLACE, 

CI=GI PIESZE, PARKINGI
a) dopuszcza siC adaptacjC na cele usługowe (np. punkt 

informacyjny, gastronomia), zwi>zane z usytuowaniem 
przystanku Kolei Metropolitalnej - istniej>cych budyn-
ków historycznych przy ul. Sopockiej 14;

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 

których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla s>siedniej zabudowy mieszkanio-
wej;

b) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 
KULTURY
a) ustala siC ochronC konserwatorsk> obiektów historycz-

nych, dla których obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 5 
ust. 1 pkt 3:
— grupa B - obiekty o walorach kulturowych:
i) dom torowego z budynkiem gospodarczym, ul. 

Sopocka 14.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych budynków w 

dostosowaniu do funkcji usługowej, bez mocliwoWci 
nadbudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 
ust. 1 pkt 3;
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b) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
powierzchni terenu;

c) dopuszcza siC lokalizacjC kładek, schodów, przejWć 
i parkingów oraz innych elementów zagospodarowa-
nia zwi>zanych z przystankiem Kolei Metropolitalnej 
(Gdynia Karwiny);

d) dopuszcza siC korektC linii rozgraniczaj>cych ul. 
Sopockiej w rejonie skrzycowania z ul. Wielkopolsk> 
i przeznaczenie czCWci terenu pod rozbudowC skrzy-
cowania; docelowy przebieg linii rozgraniczaj>cej ul. 
Sopockiej ustalony zostanie w projekcie drogowym;

e) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 
– nie ustala siC.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) teren połocony jest w bezpoWrednim s>siedztwie 

obszaru kolejowego – obowi>zuj> przepisy okreWlone 
w § 8, ust. 1 pkt 5.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulicy 14 KD-D;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 5;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 

2.
10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY

a) uwzglCdnić w zagospodarowaniu terenu punkt wido-
kowy na zachowanym nasypie „toru łapankowego” 
dawnej magistrali wCglowej Bydgoszcz – Gdynia;

b) dopuszcza siC korektC linii rozgraniczaj>cych ulicy 14 
KD-D oraz wynikaj>c> st>d korektC linii rozgranicza-
j>cych terenu 05 ZP,KD-X, pod warunkiem objCcia 
wspólnym projektem zagospodarowania terenów: 
05 ZP,KD-X, 14 KD-D, w powi>zaniu z przystankiem 
(Gdynia Karwiny).

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1705
1)  NUMER TERENU - 06 2) POWIERZCHNIA w ha - 0,23 
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 U - ZABUDOWA USŁUGOWA

a) funkcja adaptowana – istniej>ca zabudowa jednoro-
dzinna.

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 

których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla s>siedniej zabudowy mieszkanio-
wej;

b) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 
KULTURY
a) czCWć terenu połocona w strefie ochrony konserwator-

skiej historycznego zespołu stacji Gdynia Wielki Kack 
z dopuszczeniem pewnych przekształceM i uzupełnieM 
(strefa II), obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 
pkt 3;

b) ustala siC ochronC konserwatorsk> obiektów historycz-
nych, dla których obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 5 
ust. 1 pkt 3:
— grupa A - obiekty o wysokich walorach kulturo-

wych:
i) dom zawiadowcy odcinka drogowego, ul. Nowo-

dworcowa 5,
ii) magazyn zawiadowcy odcinka drogowego, ul. 

Nowodworcowa 5a;
c) nowa zabudowa winna nawi>zywać pod wzglCdem 

skali i formy architektonicznej do zespołu objCtego 
ochron> konserwatorsk>.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 0,5;
c) wysokoWć zabudowy – do 9,0 m, do 2 kondygnacji 

nadziemnych;
b) rodzaj dachu – stromy, zgodnie z geometri> istniej>-

cych dachów;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii 

rozgraniczaj>cych ulicy Nowodworcowej, zgodnie z 
rysunkiem planu;

d) powierzchnia zabudowy – do 0,25 powierzchni działki 
budowlanej;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 0,25 
powierzchni działki budowlanej;

f) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

g) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 700 m2;
b) minimalne powierzchnie działek budowlanych nie 

dotycz> terenów infrastruktury technicznej.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) teren połocony jest w strefie ochrony poWredniej 

zewnCtrznej ujCcia wód podziemnych „Wielki Kack” 
- obowi>zuj> przepisy okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 2;

b) teren połocony jest w bezpoWrednim s>siedztwie 
obszaru kolejowego – obowi>zuj> przepisy okreWlone 
w § 8, ust. 1 pkt 5.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulicy Nowodworcowej;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 5;
c) ustala siC teren urz>dzeM odprowadzania i oczyszcza-

nia Wcieków (przepompownia) oznaczony symbolem K, 
dopuszcza siC zmianC jego wielkoWci oraz lokalizacji 
w uzgodnieniu z instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia 
kanalizacyjne;

d) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 
2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1705
1)  NUMER TERENU - 07 2) POWIERZCHNIA w ha - 0,14
3) PRZEZNACZENIE TERENU

ZP – ZIELEL URZ=DZONA
 teren stanowi uzupełnienie terenu zabudowy mieszkanio- 

wej znajduj>cego siC poza obszarem objCtym planem.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy;
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b) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI– 
nie ustala siC.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) teren połocony jest w strefie ochrony poWredniej 

zewnCtrznej ujCcia wód podziemnych „Wielki Kack” 
- obowi>zuj> przepisy okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 2.

b) teren połocony jest w bezpoWrednim s>siedztwie 
obszaru kolejowego – obowi>zuj> przepisy okreWlone 
w § 8, ust. 1 pkt 5.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= – nie ustala 
siC.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY– nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1605
1)  NUMER TERENU - 08 2) POWIERZCHNIA w ha - 2,22
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 ZE,R – ZIELEL EKOLOGICZNO - KRAJOBRAZOWA, 

TERENY ROLNICZE
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) Potok Przemysłowy, oznaczony na rysunku planu, 

pozostawić w korycie otwartym, brzegi umacniać 
materiałami naturalnymi;

b) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
- nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy, dopuszcza siC ucytkowanie i za-

gospodarowanie rekreacyjne – ci>gi piesze, obiekty 
małej architektury dla obsługi rekreacji np. schody 
terenowe, kładki;

b) zapewnić dostCp eksploatacyjny do Potoku Przemy-
słowego z dojazdem od strony ulicy 13 KD-D lub 14 
KD-D z wykorzystaniem przebiegu ci>gów pieszych;

c) zagospodarowanie terenu nalecy podporz>dkować 
zachowaniu ci>głoWci przestrzennej ekosystemów, 
ochronie wód, powierzchni ziemi oraz kształtowaniu 
harmonijnego krajobrazu;

d) dopuszcza siC ekstensywne ucytkowanie rolnicze, 
ł>kowo – pastwiskowe;

e) usytuować urz>dzenia ograniczaj>ce maksymalne 
przepływy wód w Potoku Przemysłowym do poziomu 
umocliwiaj>cego ochronC naturalnego koryta cieku w 
jego dolnym odcinku;

f) reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania okre-
Wlone w § 6 ust. 2.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 
- nie ustala siC.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu połocona jest w strefie ochrony poWred-

niej zewnCtrznej ujCcia wód podziemnych „Wielki 
Kack” – obowi>zuj> przepisy okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 2.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN=
a) dojazd od ulic 13 KD-D i 14 KD-D;
b) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 

2.
10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

11) INNE ZAPISY
a) zakaz grodzenia nieruchomoWci.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1605
1)  NUMER TEREN - 09  2) POWIERZCHNIA w ha - 21,06
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 ZN – ZIELEL CHRONIONA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) teren połocony jest w granicach ucytku ekologicznego 

„Jezioro Kackie” ustanowionego uchwał> nr XVII/409/08 
Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. - obo-
wi>zuj> zakazy i dopuszczone sposoby ucytkowania 
terenu zawarte w przepisach okreWlonych w § 4 ust. 1 
pkt 2;

b) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1;

c) Potok Przemysłowy, oznaczony na rysunku planu, 
pozostawić w korycie otwartym.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy i zmiany sposobu ucytkowania 

terenu;
b) przewidzieć ci>g pieszo-rowerowy wzdłuc istniej>cej 
Wciecki terenowej, wskazany na rysunku planu; dopu-
Wcić na ci>gu pieszo-rowerowym ruch pojazdów wła-
Wcicieli nieruchomoWci połoconych wzdłuc ci>gu oraz 
pojazdów słucb leWnych i komunalnych.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 
- nie ustala siC.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu połocona jest w strefie ochrony poWred-

niej zewnCtrznej ujCcia wód podziemnych „Wielki 
Kack” – obowi>zuj> przepisy okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 2.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulicy 13 KD-D (ul. PodleWna).

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY

a) zakaz grodzenia nieruchomoWci.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1605
1)  NUMER TERENU 10 2) POWIERZCHNIA w ha - 0,23
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 ZE – ZIELEL EKOLOGICZNO - KRAJOBRAZOWA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy;
b) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-

gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3;
c) przewidywana rozbudowa drogi ekspresowej – Obwod-

nicy Trójmiasta o trzeci pas ruchu – obowi>zuj> usta-
lenia § 10 ust. 1 pkt 3.
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7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 
– nie ustala siC.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) teren połocony jest w strefie ochrony poWredniej 

zewnCtrznej ujCcia wód podziemnych „Wielki Kack” 
– obowi>zuj> przepisy okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 2;

b) teren połocony jest w bezpoWrednim s>siedztwie 
obszaru kolejowego – obowi>zuj> przepisy okreWlone 
w § 8 ust. 1 pkt 5.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= – wg § 10 ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY– nie ustala siC.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1605
1)   NUMER TERENU – 11 2) POWIERZCHNIA w ha - 0,73
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-Z 1/2 – ULICA ZBIORCZA – ul. Sopocka
4) Zasady ochrony Vrodowiska, przyrody i KRAJOBRAZU

a) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) Zasady OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH
a) min.15,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= - wg § 10 ust. 
2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) w przekroju ulicy przewidzieć 2 zatoki przystankowe 
dla autobusów;

b) dopuszcza siC korektC linii rozgraniczaj>cych ul. 
Sopockiej w rejonie skrzycowania z ul. Wielkopolsk>; 
docelowy przebieg linii rozgraniczaj>cej ul. Sopockiej 
ustalony zostanie w projekcie drogowym.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1605
1)   NUMER TERENU – 12 2)  POWIERZCHNIA w ha- 0,83
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 KD-L 1/2 – ULICA LOKALNA – ul. Nowodworcowa
4) Zasady ochrony Vrodowiska, przyrody i KRAJOBRAZU

a) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) Zasady OCHRonY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH
a) zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= – wg § 10 ust. 
2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) zachować istniej>cy bruk w nawierzchni ulicy Nowo-
dworcowej;

b) teren połocony jest w strefie ochrony poWredniej 
zewnCtrznej ujCcia wód podziemnych „Wielki Kack” 
– obowi>zuj> przepisy okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 2.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1605
1)   NUMER TERENU – 13 2)POWIERZCHNIA w ha - 0,21
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. PodleWna
4) Zasady ochrony Vrodowiska, przyrody i KRAJOBRAZU

a) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) Zasady OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH
a) 8,0 m - 10,0 m i zgodnie z rysunkiem planu;
b) ulicC zakoMczyć placem do zawracania oraz ci>giem 

pieszo-jezdnym – zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= – wg § 10 ust. 

2.
8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY– nie ustala siC.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1605
1)   NUMER TERENU – 14 2)  POWIERZCHNIA w ha- 0,07
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY 

I KRAJOBRAZU
a) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH
a) min. 8,0 m i zgodnie z rysunkiem planu;
b) ulicC zakoMczyć placem do zawracania – zgodnie z 

rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= – wg § 10 ust. 

2.
8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) dopuszcza siC korektC linii rozgraniczaj>cych ulicy 14 
KD-D oraz wynikaj>c> st>d korektC linii rozgranicza-
j>cych terenu 05 ZP,KD-X, pod warunkiem objCcia 
wspólnym projektem zagospodarowania terenów: 
05 ZP,KD-X, 14 KD-D, w powi>zaniu z przystankiem 
(Gdynia Karwiny).

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1705
1)  NUMER TERENU - 15 2) POWIERZCHNIA w ha - 0,04
           - 16                    - 0,31
           - 17    - 1,22
           - 18   - 2,76
           - 19    - 0,87
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 KK – TEREN URZ=DZEL TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) teren połocony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlo-
ne w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 
KULTURY
a) czCWć terenu 17 KK połocona jest w strefie ochrony 

konserwatorskiej historycznego rozplanowania i za-
budowy z dopuszczeniem pewnych przekształceM 
i uzupełnieM (strefa II), obowi>zuj> ustalenia zawarte 
w § 5 ust. 1 pkt 2;

b) ustala siC ochronC konserwatorsk> obiektów historycz-
nych, dla których obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 5 
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ust. 1 pkt 3:
— grupa A - obiekty o wysokich walorach kulturo-

wych:
i) semafor wyjazdowy E2 z zachowanymi lampami 

naftowymi, stacja Gdynia Wielki Kack przy torze 
nr 3, na terenie 17 KK,

ii) nastawnia GWK1, ul. Starodworcowa, na terenie 
18 KK;

— grupa B - obiekty o walorach kulturowych:
i) ustCp stacyjny, ul. Nowodworcowa (obok budyn-

ku stacyjnego), na terenie 17 KK,
ii) budynek gospodarczy, ul. Nowodworcowa, (przy 

ustCpie stacyjnym) na terenie 17 KK.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) teren 16 KK obejmuje rejon planowanego przystanku 

Kolei Metropolitalnej (Gdynia Karwiny); przewiduje 
siC m.in. budowC peronów oraz powi>zaM peronów 
z wiaduktem ulicy Wielkopolskiej; orientacyjna lokali-
zacja przystanku została wskazana na rysunku planu; 
dopuszcza siC zmianC lokalizacji przystanku - zgodnie 
z projektem Kolei Metropolitalnej;

b) teren 17 KK obejmuje czCWć istniej>cej stacji Wielki 
Kack, przewidzianej do wykorzystania jako stacja 
techniczna, zagospodarowanie zgodnie z projektem 
Kolei Metropolitalnej;

c) teren 18 KK obejmuje rejon planowanego przystanku 
Kolei Metropolitalnej (Gdynia Wielki Kack - w nowej 
lokalizacji); przewiduje siC m.in. budowC peronów, 
budowC dojWć ł>cz>cych dzielnicC Wielki Kack z tere-
nem stacji oraz innych urz>dzeM; orientacyjna lokali-
zacja przystanku została wskazana na rysunku planu; 
dopuszcza siC zmianC lokalizacji przystanku – zgodnie 
z projektem Kolei Metropolitalnej;

d) na terenie 18 KK zlokalizować zbiornik retencyjny 
orientacyjnie wskazany na rysunku planu;

e) na terenie 19 KK przewidywana jest rozbudowa drogi 
ekspresowej, Obwodnicy Trójmiasta o trzeci pas ruchu 
– zgodnie z informacj> zawart> w § 10 ust. 1 pkt 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 
– nie ustala siC.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu 17 KK oraz tereny 18 KK i 19 KK połoco-

ne s> w strefie ochrony poWredniej zewnCtrznej ujCcia 
wód podziemnych „Wielki Kack” - obowi>zuj> warunki 
okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 2;

b) na terenie obszaru kolejowego obowi>zuj> przepisy 
okreWlone w § 8, ust. 1 pkt 5.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd:

— do terenu 15 KK – od ulicy 14 KD-D,
— do terenu 17 KK – od ul. Nowodworcowej,
— do terenu 18 KK – od ul. Starodworcowej oraz ulicy 

12 KD-L (ul. Nowodworcowej);
b) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> – wg § 10 ust. 

2.
10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY

a) na terenie 18 KK znajduje siC fragment zachowanego 
„toru łapankowego” przy nastawni „GWK1” dawnej 
magistrali wCglowej Bydgoszcz – Gdynia, zaleca siC 
wyeksponowanie toru np. w nawierzchni parkingu.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 1705
1)  NUMER TERENU - 20 2) POWIERZCHNIA w ha - 5,11
           - 21   - 0,12
           - 22   - 0,17
           - 23   - 0,01
3) PRZEZNACZENIE TERENU

20 TEREN ZAMKNIBTY
21 TEREN ZAMKNIBTY - przewidywany do zmiany prze-

znaczenia na ulicC lokaln> – Nowodworcow>;
22 TEREN ZAMKNIBTY - przewidywany do zmiany prze-

znaczenia na zabudowC usługow>;
23 TEREN ZAMKNIBTY - przewidywany do zmiany prze-

znaczenia na zieleM urz>dzon>, publiczne place, ci>gi 
piesze, parkingi.

§ 13

1. Integraln> czCWci> uchwały jest czCWć graficzna - rysunek 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czCWci dzielnicy Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu 
połoconego na zachód od ulicy Sopockiej, rejonu tzw. 
Jeziora Kackiego w skali 1: 2000, stanowi>cy zał>cznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku planu miejscowego zawarto nastCpuj>ce 
obowi>zuj>ce ustalenia planu miejscowego:
1) granice obszaru objCtego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie tere-

nów w liniach rozgraniczaj>cych,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) główne ci>gi piesze poza ulicami i wydzielonymi 

ci>gami komunikacyjnymi,
6) Wciecki rowerowe,
7) granice strefy ochrony konserwatorskiej historyczne-

go zespołu stacji Gdynia Wielki Kack z dopuszcze-
niem pewnych przekształceM i uzupełnieM - strefa 
II,

8) obiekty objCte ochron> konserwatorsk> – grupa A 
- obiekty o wysokich walorach kulturowych,

9) obiekty objCte ochron> konserwatorsk> – grupa B 
- obiekty o walorach kulturowych,

10) tereny potencjalnie naracone na osuwanie siC mas 
ziemnych,

11) tereny wył>czone z zabudowy – do zagospodarowa-
nia w formie zieleni,

12) orientacyjna lokalizacja zbiornika retencyjnego.
Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowi> informacje 
lub zalecenia i nie s> ustaleniami planu.

§ 14

1. RozstrzygniCcia dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu, wyłoconego do 
publicznego wgl>du, stanowi> zał>cznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2. RozstrzygniCcia o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania stanowi> zał>cznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 15

Zobowi>zuje siC Prezydenta Miasta Gdyni do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z zał>cznikami oraz dokumentacj> prac 
planistycznych w celu oceny ich zgodnoWci z przepisami 
prawnymi oraz w celu skierowania uchwały do ogłoszenia 
w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego;
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2) publikacji niniejszej uchwały, wraz z czCWci> graficzn>, 
na stronie internetowej gminy.

§ 16

W granicach objCtych niniejszym planem traci moc 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czCWci 
dzielnicy Wielki Kack w Gdyni uchwalony uchwał> Nr XLII/
1336/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2002 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 16 sierpnia 2002 nr 54, poz. 
1313).

§ 17

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Pomorskiego, z wyj>tkiem § 15, który wchodzi w cycie z 
dniem podjCcia uchwały.

 Przewodnicz>cy 
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
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.

2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413.
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   Zał>cznik nr 2
   do uchwały nr XXXII/716/09 
   Rady Miasta Gdyni 
   z dnia 27 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego czCWci dzielnic Mały Kack i Wielki 
Kack w Gdyni, terenu połoconego na zachód od ul. Sopoc-
kiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoco-
nych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego czCWci dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, 
terenu połoconego na zachód od ul. Sopockiej, rejonu tzw. 
Jeziora Kackiego, został wyłocony wraz z prognoz> oddzia-
ływania na Wrodowisko do publicznego wgl>du w dniach od 
24 lutego do 24 marca 2009 r. W ustawowym terminie tj. do 
dnia 07 kwietnia 2009 r. wpłynCły czterdzieWci cztery uwagi, 
jedna uwaga wpłynCła po terminie.

Prezydent Miasta Gdyni zarz>dzeniem nr 10414/09/V/U 
z dnia 27 kwietnia 2009 r. rozpatrzył uwagi dotycz>ce pro-
jektu planu, jedn> uwzglCdnił w całoWci, trzydzieWci osiem 
uwzglCdnił w czCWci, szeWciu nie uwzglCdnił.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czCWci dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w 
Gdyni, terenu połoconego na zachód od ul. Sopockiej, rejonu 
tzw. Jeziora Kackiego, które wniosły nastCpuj>ce osoby:
1. Małgorzata Okrój – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
2. Teresa Dering – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
3. Janina Trybowska – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
4. Zygmunt Wolszon – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
5. Renata Tokarska – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
6. Marta Wangler – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
7. Klemens SchrQder – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
8. Joanna i Franciszek Mecler – pismem z dn. 

03.04.2009 r.,
9. Józef Pallasch – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
10. Mirosława Doroszenko – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
11. Gracyna KochaMska – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
12. Władysław Pohnke – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
13. Bogusława Szreder – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
14. Maria Sikora – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
15. Joanna Cz>stka – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
16. Zbigniew Rietz – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
17. Danuta Pawłóczenko – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
18. Teresa, Daniel Pallash, Anita Bembenek – pismem z dn. 

03.04.2009 r.,
19. Edward, Halina, Wojciech Glaeske – pismem z dn. 

03.04.2009 r.,
20. Iwona Konieczka, Rajmund Kwiatkowski – pismem z dn. 

03.04.2009 r.,
21. Robert Machol – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
22. Zofia Klein – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
23. Teresa Dziedzicka – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
24. Bocena RyszczyMska – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
25. Daniela Fus – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
26. Józefa Mejer – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
27. Alicja BQhm – pismem z dn. 03.04.2009 r.,
28. Jan JasiMski – pismem z dn. 06.04.2009 r.,
29. Bogdan Krauze – pismem z dn. 06.04.2009 r.,
30. Helena Kulczycka – pismem z dn. 06.04.2009 r.,
31. Józef Wolszon, Jadwiga Wolszon – pismem z dn. 

06.04.2009 r.,
32. Gertruda, Stanisław Masuhr – pismem z dn. 

07.04.2009 r.,
33. Tadeusz Krauze – pismem z dn. 07.04.2009 r.,

34. Jan Cz>stka – pismem z dn. 07.04.2009 r.,
35. Jerzy Hirsch, Stanisław Hirsch, Stefania Hirsch, Jadwiga 

Konkol, Jolanta Dyrała– pismem z dn. 07.04.2009 r.,
36. Feliks Szreder – pismem z dn. 07.04.2009 r.,
37. Grzegorz Głowacki – pismem z dn. 16.03.2009 r.,
38. Elcbieta i Stanisław Spychalscy – pismem z dn. 

26.03.2009 r.,
39. Robert Machol, Iwona Konieczka, Rajmund Kwiatkow-

ski, Teresa Dering, Renata Tokarska – pismem z dn. 
07.04.2009 r.,

40. Omega AM sp. z o.o. – pismem z dn. 07.04.2009 r.,
41. Gracyna Wilejto – pismem z dn. 07.04.2009 r.,
42. Kamil Kanicki – pismem z dn. 07.04.2009 r.,
43. Danuta KrzemiMska – pismem z dn. 07.04.2009 r.,
44. Radca prawny Marek Syryca w imieniu Klemensa bywic-

kiego – pismem z dn. 09.04.2009 r.,
 odrzuca siC w czCWci nieuwzglCdnionej przez Prezyden-

ta Miasta Gdyni.

RozstrzygniCcia uzasadnia siC nastCpuj>co:
1. Małgorzata Okrój wniosła uwagi:

1) plan jest niezgodny z uchwał> RMG o przyst>pieniu do 
sporz>dzania planu nr XVII/406/08 z dn. 27.02.08 r., 
poniewac został sporz>dzony tylko na tereny nieobjCte 
wczeWniej uchwał> o ucytku ekologicznym (nr XVII/
409/08 z dn. 27.02.08 r.) a nie dla całego obszaru, 
którego granice okreWlono uchwał> o przyst>pieniu. 
Nalecy rozszerzyć i obj>ć planem równiec działki 
wył>czone z projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania i obwarowane szeregiem zakazów (uchwała 
RMG nr XVII/409/08 z dn. 27.02.08 r - § 2 pkt 1-11);

2) na działkach wył>czonych z projektu planu miejsco-
wego (objCtych uchwał> RMG o ustanowieniu ucytku 
ekologicznego) mogłyby powstać domy mieszkalne;

3) działki nr 208/43 i 207/43 przylegaj>ce do ul. Sopockiej 
obci>cone s> w ksiCgach wieczystych wpisem doty-
cz>cym prawa przejazdu dla wszystkich właWcicieli. 
W ustaleniach planu zaleca siC ogrodzenie terenów, 
dla których sporz>dzono plan. WłaWciciel działki 208/
43 wykorzystuj>c te zalecenia odci>ł drogC dojazdow> 
od ul. Sopockiej. Na drodze dojazdowej od ul. Staro-
dworcowej postawiono znak – zakaz wjazdu. PodjCte 
działania pozbawiaj> nas dostCpu do naszych działek 
i ograniczaj> prawo swobodnego dysponowania nasz> 
własnoWci>, poniewac z chwil> uchwalenia planu, trac> 
moc wszelkie obci>cenia w ksiCgach wieczystych;

4) plan likwiduje dojazd istniej>c> ul. PodleWn>, która 
przebiega w granicach naszych działek i w miejsce 
której zaprojektowano trakt pieszy i rowerowy. Na takie 
rozwi>zanie właWciciele nie wyracaj> zgody;

5) uwzglCdnić dojazd od ul. Starodworcowej do działek 
połoconych przy granicy z PKP.

 Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił uwagi zawarte w 
ppkt 3) i 4) poprzez uzupełnienie zapisów w projekcie 
planu o dopuszczenie na ci>gu pieszo-rowerowym 
ruchu pojazdów właWcicieli nieruchomoWci połoco-
nych wzdłuc ci>gu oraz pojazdów słucb komunalnych 
i leWnych.

 Stwierdził, ce projekt planu nie zaleca grodzenia tere-
nów i odcinania dojazdu do działek. Na terenie działki 
nr 208/43 projektuje siC publiczn> drogC dojazdow> 
ozn. symbolem 13 KD-D (zakoMczon> ci>giem pieszo-
jezdnym) i dalej na jej przedłuceniu, po istniej>cej 
drodze gruntowej ogólnodostCpny ci>g pieszo-rowe-
rowy. Ci>g pieszo-rowerowy oznaczony w projekcie 
planu bCdzie biegł po istniej>cej drodze gruntowej nie 
zmieniaj>c mocliwoWci jej wykorzystania jako dojazdu 
do przylegaj>cych działek rolnych.
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 Odnosz>c siC do wniosku ppkt 5) Prezydent poinformował, 
ce plan nie wyklucza wykorzystania istniej>cej drogi 
terenowej od ul. Starodworcowej, biegn>cej po terenie 
PKP, w sposób dotychczasowy.

 NieuwzglCdnienie uwag złoconych przez MałgorzatC 
Okrój uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Ad 1) Projekt planu obejmuje cały obszar, którego 
granice okreWlono w uchwale RMG o przyst>pieniu do 
sporz>dzania planu, w tym teren ustanowionego odrCbn> 
uchwał> ucytku ekologicznego.

 Ad 2) Ucytek ekologiczny „Jezioro Kackie” został 
ustanowiony uchwał> RMG nr XVII/409/08 z dn. 
27.02.08 r. na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy o 
ochronie przyrody (Dz. U. nr 92/2004 poz. 880).

 Wniosek o przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenu ucytku 
ekologicznego pod zabudowC mieszkaniow> jest 
sprzeczny z podjCt> przez RMG uchwał> nr XVII/409/08 
z dn. 27.02.08 r. i z ide> ochrony walorów przyrodniczych 
tego obszaru.

2. Teresa Dering złocyła uwagC tocsam> z uwag> wskaza-
n> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez TeresC 
Dering uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

3. Janina Trybowska złocyła uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej 
przez JaninC Trybowsk> uzasadnia siC w sposób okre-
Wlony w pkt 1.

4. Zygmunt Wolszon złocył uwagC tocsam> z uwag> wska-
zan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez 
Zygmunta Wolszon uzasadnia siC w sposób okreWlony 
w pkt 1.

5. Renata Tokarska złocyła uwagC tocsam> z uwag> wska-
zan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez 
RenatC Tokarsk> uzasadnia siC w sposób okreWlony w 
pkt 1.

6. Marta Wangler złocyła uwagC tocsam> z uwag> wskaza-
n> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez MartC 
Wangler uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

7. Klemens SchrQder złocył uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej 
przez Klemensa SchrQder uzasadnia siC w sposób 
okreWlony w pkt 1.

8. Joanna i Franciszek Mecler złocyli uwagC tocsam> z 
uwag> wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi zło-
conej przez JoannC i Franciszka Mecler uzasadnia siC 
w sposób okreWlony w pkt 1.

9. Józef Pallasch złocył uwagC tocsam> z uwag> wskaza-
n> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez Józefa 
Pallasch uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

10. Mirosława Doroszenko złocyła uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej 
przez MirosławC Doroszenko uzasadnia siC w sposób 
okreWlony w pkt 1.

11. Gracyna KochaMska złocyła uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej 
przez GracynC KochaMsk> uzasadnia siC w sposób 
okreWlony w pkt 1.

12. Władysław Pohnke złocył uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej 
przez Władysława Pohnke uzasadnia siC w sposób 
okreWlony w pkt 1.

13. Bogusława Szreder złocyła uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej 
przez BogusławC Szreder uzasadnia siC w sposób 
okreWlony w pkt 1.

14. Maria Sikora złocyła uwagC tocsam> z uwag> wskazan> 
w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez MariC 
SikorC uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

15. Joanna Cz>stka złocyła uwagC tocsam> z uwag> wska-
zan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez 
JoannC Cz>stkC uzasadnia siC w sposób okreWlony w 
pkt 1.

16. Zbigniew Rietz złocył uwagC tocsam> z uwag> wska-
zan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez 
Zbigniewa Rietz uzasadnia siC w sposób okreWlony w 
pkt 1.

17. Danuta Pawłóczenko złocyła uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej 
przez DanutC Pawłóczenko uzasadnia siC w sposób 
okreWlony w pkt 1.

18. Teresa, Daniel Pallash, Anita Bembenek złocyli uwagC 
tocsam> z uwag> wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie 
uwagi złoconej przez TeresC i Daniela Pallash oraz AnitC 
Bembenek uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

19. Edward, Halina, Wojciech Glaeske złocyli uwagC tocsa-
m> z uwag> wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi 
złoconej przez Edwarda i HalinC oraz Wojciecha Gla-
eske uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

20. Iwona Konieczka, Rajmund Kwiatkowski złocyli uwagC 
tocsam> z uwag> wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie 
uwagi złoconej przez IwonC KonieczkC i Rajmunda 
Kwiatkowskiego uzasadnia siC w sposób okreWlony w 
pkt 1.

21. Robert Machol złocył uwagC tocsam> z uwag> wska-
zan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez 
Roberta Machol uzasadnia siC w sposób okreWlony w 
pkt 1.

22. Zofia Klein złocyła uwagC tocsam> z uwag> wskazan> w 
pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez ZofiC Klein 
uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

23. Teresa Dziedzicka złocyła uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej 
przez TeresC Dziedzick> uzasadnia siC w sposób okre-
Wlony w pkt 1.

24. Bocena RyszczyMska złocyła uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej 
przez BocenC RyszczyMsk> uzasadnia siC w sposób 
okreWlony w pkt 1.

25. Daniela Fus złocyła uwagC tocsam> z uwag> wskazan> 
w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez DanielC 
Fus uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

26. Józefa Mejer złocyła uwagC tocsam> z uwag> wskazan> 
w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez JózefC 
Mejer uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

27. Alicja BQhm złocyła uwagC tocsam> z uwag> wskazan> 
w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez AlicjC 
BQhm uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

28. Jan JasiMski złocył uwagC tocsam> z uwag> wskazan> 
w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez Jana 
JasiMskiego uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 
1.

29. Bogdan Krauze złocył uwagC tocsam> z uwag> wska-
zan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez 
Bogdana Krauze uzasadnia siC w sposób okreWlony w 
pkt 1.

30. Helena Kulczycka złocyła uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej 
przez HelenC Kulczyck> uzasadnia siC w sposób okre-
Wlony w pkt 1.

31. Józef Wolszon, Jadwiga Wolszon złocyli uwagC tocsa-
m> z uwag> wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi 
złoconej przez Józefa Wolszon i JadwigC Wolszon 
uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

32. Gertruda, Stanisław Masuhr złocyli uwagC tocsam> z 
uwag> wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoco-
nej przez GertrudC i Stanisława Masuhr uzasadnia siC 
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w sposób okreWlony w pkt 1.
33. Tadeusz Krauze złocył uwagC tocsam> z uwag> wska-

zan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez 
Tadeusza Krauze uzasadnia siC w sposób okreWlony w 
pkt 1.

34. Jan Cz>stka złocył uwagC tocsam> z uwag> wskazan> 
w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez Jana 
Cz>stkC uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

35. Jerzy Hirsch, Stanisław Hirsch, Stefania Hirsch, Jadwiga 
Konkol, Jolanta Dyrała złocyli uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej 
przez Jerzego Hirscha, Stanisława Hirscha, StefaniC 
Hirsch, JadwigC Konkol, JolantC Dyrała uzasadnia siC 
w sposób okreWlony w pkt 1.

36. Feliks Szreder złocył uwagC tocsam> z uwag> wska-
zan> w pkt 1. RozstrzygniCcie uwagi złoconej przez 
Feliksa Szredera uzasadnia siC w sposób okreWlony w 
pkt 1.

37. Grzegorz Głowacki wniósł uwagi:
1) nie wyraca zgody na uznanie działki nr 25 KM 5 za 

„ucytek ekologiczny”, wnioskuje o przeznaczenie tego 
terenu pod budownictwo mieszkaniowe;

2) projekt planu nie oddaje stanu aktualnego na terenach 
bagiennych. Północna ich czCWć jest zakwalifikowana 
jako tereny pod budownictwo mieszkaniowe, gdyc 
nawieziona tam ziemia w znacz>cy sposób podniosła 
poziom terenu. Taka sama sytuacja jest w południowej 
czCWci, gdzie przez wiele lat nawocono ziemiC, mimo 
to teren został uznany za „ucytek ekologiczny”. Brak 
„sprawiedliwego traktowania stron”;

3) nalecy opracować nowy projekt planu, gdyc przy usta-
leniu na terenach prywatnych „ucytku ekologicznego” 
nie wziCto pod uwagC opinii właWcicieli i ich prawa 
własnoWci.

 NieuwzglCdnienie uwag złoconych przez Grzegorza 
Głowackiego uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Ad 1), 2) RozstrzygniCcie jak w uwadze nr 1 ppkt 2).
 Ad 3) Ustanowienie ucytku ekologicznego nast>piło 

w drodze odrCbnej procedury opartej na ustawie o 
ochronie przyrody i niezalecnej od procedury tworzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Uwaga nie odnosi siC do ustaleM projektu planu.

38. Elcbieta i Stanisław Spychalscy wnieWli o:
1) uwzglCdnienie wjazdu na działkC nr 207/43 KM 5 rów-

niec od ulicy Sopockiej. Rócnica poziomów pomiCdzy 
wschodni> a zachodni> czCWci> działki wynosi 10 m 
i nie ma innej mocliwoWci dojazdu do jej wschodniej 
czCWci, na której realizowana bCdzie inwestycja 
usługi turystyki, jak poprzez ul. Sopock>;

2) umocliwienie realizacji budynku mieszkalnego 
dwurodzinnego wolnostoj>cego na „dolnym tarasie” 
i w zwi>zku z tym zmianC minimalnej powierzchni 
działki okreWlonej w projekcie planu, przeznaczonej 
pod usługi sportu i rekreacji oraz usługi turystyki. Na 
działkC przeznaczon> pod zabudowC budynkiem 
mieszkalnym chc> przeznaczyć ok. 1000 m2.

 Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił uwagC w czCWci - w 
zakresie mocliwoWci realizacji zabudowy mieszkaniowej, 
natomiast mocliwoWć dojazdu od strony ul. Sopockiej 
uwarunkował pozytywn> opini> zarz>dcy drogi.

 Na podstawie opinii zarz>dcy drogi w projekcie planu 
dopuszczono dojazd do usług sportu i rekreacji oraz 
usług turystyki od strony ul. Sopockiej, pod warunkiem 
przebudowy niwelety ul. Sopockiej w sposób zapew-
niaj>cy wymagan> widocznoWć oraz pod warunkiem 
wykonania dodatkowego pasa dla lewoskrCtu z ul. 
Sopockiej. Zgodnie z art. 16 ust 1. ustawy o drogach 
publicznych: budowa lub przebudowa dróg publicznych 

spowodowana inwestycj> niedrogow> nalecy do inwe-
stora tego przedsiCwziCcia.

 Urz>dzenie dojazdu do planowanej zabudowy od ul. 
Sopockiej bez jej przebudowy jest niemocliwe, ze 
wzglCdu na brak zachowanej widocznoWci okreWlonej w 
rozporz>dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
dnia 14 maja 1999 r. z póan. zm.). Za powycszym prze-
mawia równiec fakt, ce ulica Sopocka jest ulic> zbiorcz> 
o ducym natCceniu ruchu, a teren 04 US,UT/MN1 poło-
cony jest za łukiem pionowym i jest to pierwsza zabu-
dowana działka zlokalizowana za terenami leWnymi.

39. Robert Machol, Iwona Konieczka, Rajmund Kwiatkowski, 
Teresa Dering, Renata Tokarska wnieWli protest dotycz>-
cy projektu planu oraz powstania Kolei Metropolitalnej, 
poniewac jako właWciciele nie otrzymali odszkodowania 
za działkC nr 160/2 przejCt> przez Skarb PaMstwa.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Roberta Machol, 
IwonC KonieczkC, Rajmunda Kwiatkowskiego, TeresC 
Dering i RenatC Tokarsk> uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Roszczenie w sprawie odszkodowania za działkC nr 
160/2 nie dotyczy postCpowania w sprawie uchwalenia 
planu. Ponadto dotyczy terenu zamkniCtego, dla którego 
projekt planu nie formułuje cadnych ustaleM. Zgodnie z 
art. 14 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym miejscowych planów nie sporz>dza siC 
dla terenów zamkniCtych.

40. Omega AM sp. z o.o. wniosła o:
1) wprowadzenie zapisów nieograniczaj>cych iloWci 

mieszkaM w budynkach wielorodzinnych do 4 miesz-
kaM na terenach nr 01, 02, 03.

 Uzasadnienie
 Wprowadzenie sugerowanych ograniczeM w liczbie 

mieszkaM do 4 w kacdym budynku nie ma uzasad-
nienia w obowi>zuj>cych przepisach i jest niezgodne 
z zamierzeniem Spółki;

2) wprowadzenie w karcie terenu nr 03 zapisów ana-
logicznych co do intensywnoWci zabudowy oraz jej 
gabarytów jak w terenie oznaczonym nr 01.

 Uzasadnienie
 IntensywnoWć i gabaryty zabudowy okreWlone w 

decyzji o warunkach zabudowy z dnia 30.09.2008 r. 
zgodne s> z zapisami zawartymi w karcie terenu 
nr 01. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 
30.09.2008 r. obejmuje równiec teren oznaczo-
ny w projekcie planu miejscowego numerem 03, 
nieuzasadnionym wydaje siC zatem fakt, ic Urz>d 
Miasta Gdyni wydaje dwa sprzeczne wobec siebie 
akty prawne. Ponadto nalecy dodać, ic w przypadku 
uzyskania przez SpółkC decyzji o pozwoleniu na 
budowC w oparciu o decyzjC o warunkach zabudo-
wy z dnia 30.09.2008 r. przedmiotowy projekt planu 
miejscowego bCdzie musiał zostać dostosowany do 
jej zapisów;

3) rezygnacje z ustanowienia drogi 13 KD-D 1/2 jako 
drogi publicznej oraz dojazdu do terenu nr 04.

 Uzasadnienie
 Zamiarem spółki jest stworzenie osiedla o cha-

rakterze chronionym, zatem wprowadzenie drogi 
publicznej przez Wrodek terenu jako dojazdu do 
terenu oznaczonym w projekcie planu miejscowe-
go numerem 04 uniemocliwi Spółce zrealizowanie 
zakładanego biznesplanem przedsiCwziCcia. Dlatego 
wnioskujemy o stworzenie niezalecnego podł>cze-
nia do ulicy Sopockiej dla terenu oznaczonego nr 04 
przez zastosowanie pasa wł>czeniowego. Ponadto 
nalecy zwrócić uwagC na fakt, ic projektowana droga 
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nie bierze pod uwagC ukształtowania terenu nr 04 
(planowany dojazd do terenu nr 04 jest ok. 7 m poni-
cej zasadniczej wypłaszczonej czCWci działki).

 Dodatkowym argumentem jest fakt wydatkowania 
niebagatelnych Wrodków z budcetu Gminy na budowC 
drogi niechcianej przez cadnego z właWcicieli terenów 
oznaczonych w projekcie planu miejscowego nr 01, 03 
i 04;

4) korekta przebiegu drogi 14 KD-D oraz podł>czenia 
fragmentu 13 KD-D 1/2 do ulicy Sopockiej
Uzasadnienie

 W zwi>zku z zaawansowanymi pracami projektowymi 
wnosimy o korektC przebiegu drogi, która dostosowana 
jest do przyjCtego układu zabudowy. JednoczeWnie 
proponujemy zmianC przebiegu Wciecki rowerowej, 
przedstawion> na zał>czniku graficznym do niniejszego 
pisma.

 Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił w czCWci wnioski 
zawarte w ppkt 1), 2). Zgodnie z rozstrzygniCciem 
Prezydenta, ze wzglCdu na gabaryty budynków (do 
trzech kondygnacji), ustalono mocliwoWć realizacji do 
6 mieszkaM w jednym budynku. Dopuszczono takce 
podwycszenie wysokoWci zabudowy do 13,7 m w 
miejscach o zrócnicowanym ukształtowaniu terenu.

 OdnoWnie ppkt 4) Prezydent uzalecnił mocliwoWć korekty 
linii rozgraniczaj>cych ulic 13 KD-D i 14 KD-D, a takce 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ul. Sopockiej, 
od uzyskania pozytywnej opinii zarz>dcy dróg.

 W uzgodnieniu z zarz>dc> dróg skorygowano 
nieprzekraczaln> liniC zabudowy od strony ulicy 11 KD-Z 
(ul. Sopockiej) oraz linie rozgraniczaj>ce ulicy 13 KD-D 
w rejonie placu do zawracania - w celu dostosowania 
ich przebiegu do proponowanej w uwadze lokalizacji 
zabudowy.

 NieuwzglCdnienie uwag złoconych przez Omega AM sp. 
z o.o. uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Ad 1) Ograniczenie liczby mieszkaM w budynkach ma 
na celu utrzymanie charakteru zabudowy w tym rejonie. 
Budynki połocone po przeciwnej stronie ul. Sopockiej, 
w najblicszym s>siedztwie terenów 01, 02, 03, w 
szczególnoWci budynki (przy ul. Wzgórze Bernadowo 
9, 11, 13, 15), do których nalecy nawi>zywać zgodnie z 
uzyskan> przez Inwestora decyzj> o warunkach zabudowy 
z dnia 30.09.2008 - zawieraj> do 4 mieszkaM.

 Tereny nr 01, 02, 03 znajduj> siC w bliskim s>siedztwie 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz ucytku 
ekologicznego. Ograniczenie liczby mieszkaM, ma na 
celu ograniczenie intensywnoWci korzystania z terenu 
- ochronC wartoWci przyrodniczych ww. s>siednich 
terenów.

 Ad 2) Zapisy dotycz>ce intensywnoWci zabudowy oraz 
jej gabarytów s> analogiczne w karcie terenu nr 03 jak 
w karcie terenu 01. Zapisy dotycz>ce intensywnoWci 
zabudowy w kartach terenów s> spójne z okreWlonym 
w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 30.09.2008 r. 
wskaanikiem wielkoWci powierzchni zabudowy - do 0,25, 
co przy trzech kondygnacjach (wynikaj>cych równiec 
z przedmiotowej decyzji i projektu planu) oznacza 
intensywnoWć zabudowy - do 0,75 (jak w kartach terenów 
nr 01, 02, 03).

 Ustalona na tym terenie w projekcie planu powierzchnia 
zabudowy wynosi – do 0,3 powierzchni działki budowlanej 
(wartoWć wycsza nic w w/w decyzji) poniewac z obliczeM 
wył>czone s> skarpy oddzielaj>ce teren przeznaczony 
pod zabudowC od terenu naturalnej niecki dawnego 
Jeziora Kackiego, w celu ochrony skarp przed 
osuwaniem, a takce dalszym zasypywaniem niecki.

 w/w decyzja o warunkach zabudowy okreWla szerokoWć 

elewacji frontowej: 13 m z tolerancj> 20%, co jest 
analogiczne do szerokoWci elewacji ustalonej w projekcie 
planu - do 15 m.

 W doł>czonej do uwagi koncepcji zagospodarowania 
terenu projektowane budynki maj> szerokoWć ok. 14 m x 
15 m.

 Natomiast iloWć budynków pokazana w koncepcji zago-
spodarowania terenu jest sprzeczna z iloWci> okreWlon> 
w decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja odnosi siC do 
15 budynków, w koncepcji zagospodarowania znajduje 
siC 20 budynków.

 Projekt planu ustala minimaln> wielkoWć działki budow-
lanej – 500 m2. Zgodnie z w/w decyzj> „powierzchnia 
działek, powstała w wyniku podziału pod planowan> 
zabudowC winna zachować wielkoWć zblicon> (lub 
wiCksz>) do powierzchni działek po przeciwnej stronie 
ul. Sopockiej”. Bior>c pod uwagC adresy wskazane w 
decyzji:

 ul. Wzgórze Bernadowo 9 - pow. działki budowlanej wyn. 
767 m2,

 ul. Wzgórze Bernadowo 11 - pow. działki budowlanej 
wyn.552 m2,

 ul. Wzgórze Bernadowo 13 - pow. działki budowlanej 
wyn.593 m2,

 ul. Wzgórze Bernadowo 15 - pow. działki budowlanej 
wyn.599 m2.

 Ustalenia dotycz>ce wielkoWci działek przyjCte w pro-
jekcie planu s> spójne z okreWlonymi w w/w decyzji.

 PodkreWlić nalecy, ce decyzja o wzt jest decyzj> admi-
nistracyjn>, natomiast plan miejscowy przyjmowany 
jest uchwał> Rady Miasta. Zgodnie z art. 65 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - organ, 
który wydał decyzjC o warunkach zabudowy, stwierdza 
jej wygaWniCcie, jeceli dla tego terenu uchwalono plan 
miejscowy, którego ustalenia s> inne nic w wydanej 
decyzji.

 Ad 3) Przez teren działki nr 208/43, zgodnie z wyka-
zem Zarz>du Dróg i Zieleni, przebiega ulica gminna - 
ul. PodleWna (o przebiegu od ul. Sopockiej do terenów 
leWnych), oznaczona nr 135403 G, nadanym uchwał> 
nr 196/181/05 Zarz>du Województwa Pomorskiego z 
dnia 15 marca 2005 r. Wzdłuc istniej>cej drogi gruntowej 
projekt planu proponuje wydzielenie drogi dojazdowej 
13 KD-D i dalej, na jej przedłuceniu, ci>gu pieszo-rowe-
rowego zapewniaj>cego mocliwoWć dostCpu m.in. do 
terenów ucytku ekologicznego, a takce koniecznego 
dojazdu eksploatacyjnego do Potoku Przemysłowego.

 Ad 4) Ze wzglCdu na negatywn> opiniC zarz>dcy dróg 
nie jest mocliwa korekta linii rozgraniczaj>cych ulic 13 
KD-D i 14 KD-D w rejonie skrzycowania z ulic> Sopoc-
k>, przedstawiona w zał>czniku graficznym do uwagi. 
Jest to nieprawidłowe rozwi>zanie z punktu widzenia 
bezpieczeMstwa ruchu - z uwagi na zbyt mał> odległoWć 
miedzy skrzycowaniami.

 W zwi>zku z rozstrzygniCciem ppkt 3) – pozostawie-
niem ulicy 13 KD-D jako drogi publicznej, proponowana 
zmiana przebiegu Wciecki rowerowej nie ma uzasadnie-
nia.

41. Gracyna Wilejto wniosła o:
 budowC na terenie działek nr 35, 36, 37, 38 koWcioła, 

kaplicy, cmentarza.
 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez GracynC Wilejto 

uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Wniosek o przeznaczenie w miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego terenu ucytku ekolo-
gicznego pod proponowan> inwestycjC jest sprzeczny 
z podjCt> przez RMG uchwał> nr XVII/409/08 z dn. 
27.02.08 r. o ustanowieniu ucytku i z ide> ochrony 
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walorów przyrodniczych tego obszaru.
42. Kamil Kanicki wniósł o:
 reaktywowanie na terenie działek nr 35, 36, 37 terenów 

rekreacyjnych z uwzglCdnieniem rekreacji wCdkarskiej, 
odbudowC zbiornika wodnego a takce budowC zabudo-
waM agroturystycznych, stajni obór, budynków gospo-
darczych.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Kamila Kanic-
kiego uzasadnia siC jak w pkt 41.

43. Danuta KrzemiMska wniosła o:
 mocliwoWć budowy na terenie działki nr 18 budynków 

wielorodzinnych o parametrach analogicznych do okre-
Wlonych w karcie terenu nr 01 tj. budynków o wys. 3,5 
kondygnacji.

 Załocenia projektu planu w obecnym kształcie godz> w 
ich interesy w tym wyrz>dzaj> szkodC finansow>.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez DanutC Krze-
miMsk> uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Działka nr 18 jest działk> roln>, podmokł> ł>k> kat. V. 
Znajduje siC w znacznym obniceniu, w niecce dawnego 
Jeziora Kackiego, s>siaduje bezpoWrednio z nasypem 
kolejowym. Działka nie ma dostCpu do drogi publicznej. 
Ze wzglCdu na bezpoWrednie s>siedztwo (linia kolejo-
wa, tereny niezabudowane) oraz niekorzystne warunki 
geotechniczne - nie jest wskazane przeznaczenie jej 
pod zabudowC. Projekt planu nie ogranicza mocliwoWci 
korzystania z nieruchomoWci w sposób dotychczaso-
wy.

44. Radca prawny Marek Syryca w imieniu Klemensa bywic-
kiego wniósł zastrzecenia:
1) wyraził sprzeciw wobec projektowi przedmiotowego 

planu jako sprzecznemu z uchwał> Rady Miasta nr 
XVII406/08 z dn. 27.02.2008 r.;

2) przyjCcie planu w zaproponowanej formie pozbawi 
właWciciela działki nr 20 KM 5 władztwa nad nierucho-
moWci> – bez potrzeby wywłaszczania i wypłacania 
stosownego odszkodowania.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Marka SyrycC 
uzasadnia siC nastCpuj>co:
1) Projekt przedmiotowego planu jest zgodny z uchwa-
ł> Rady Miasta nr XVII/406/08 z dnia 27.02.2008 r. 
zarówno w zakresie ustaleM jak i obszaru objCtego 
planem.

 Brak uzasadnienia uwagi nie pozwala siC odnieWć w 
sposób szczegółowy do sformułowanego zarzutu.

2) PrzyjCcie planu nie zmienia w cadnym stopniu moc-
liwoWci wykorzystania przedmiotowej nieruchomoWci 
w sposób dotychczasowy.

   Zał>cznik nr 3
   do uchwały nr XXXII/716/09 
   Rady Miasta Gdyni   

   z dnia 27 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego czCWci dzielnic Mały Kack i Wielki 
Kack w Gdyni, terenu połoconego na zachód od ul. Sopoc-
kiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania
1. Na obszarze opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci dzielnic Mały 
Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu połoconego na zachód 
od ul. Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego przewiduje 
siC nastCpuj>ce inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy:
1) inwestycje w zakresie przebudowy, rozbudowy i budo-

wy układu komunikacyjnego:
a) przebudowa i rozbudowa ulic:
− północnego odcinka ulicy zbiorczej Sopockiej (11 

KD-Z 1/2) z przebudow> skrzycowania z ulic> 
Wielkopolsk>,

− odcinka ulicy lokalnej Nowodworcowej (12 KD-L 
1/2);

b) budowa ulic:
− ulicy dojazdowej 13 KD-D 1/2 (PodleWnej) – jedno-

jezdniowej z dwoma pasami ruchu i przynajmniej 
jednostronnym chodnikiem,

− ulicy dojazdowej 14 KD-D 1/2 – jednojezdniowej z 
dwoma pasami ruchu i przynajmniej jednostronnym 
chodnikiem;

c) budowa ci>gu pieszo – jezdnego oraz ci>gów 
pieszo – rowerowych;

2) inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy sieci infra-
struktury technicznej:
a) przebudowa i rozbudowa sieci wodoci>gowej dosto-

sowana do projektowanego przebiegu ulic;
b) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dostosowa-

na do projektowanego przebiegu ulic; w rejonie ul. 
Nowodworcowej budowa lokalnej przepompowni;

c) przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji desz-
czowej; przebudowa i rozbudowa kolektorów 
zbiorczych w ulicach Sopockiej i Nowodworcowej; 
budowa zbiornika retencyjnego na terenie 18 KK;

d) przebudowa sieci elektroenergetycznej – rozdziel-
czej sieci 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
oraz rozdzielczej sieci kablowej 0,4 kV;

e) przebudowa i rozbudowa sieci gazowej Wredniego 
i niskiego ciWnienia.

2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych 
elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem 
własnym gminy i moce być finansowana z budcetu Miasta 
Gdyni lub współfinansowana ze Wrodków zewnCtrznych.

3. Nie okreWla siC szczegółowego harmonogramu realizacji 
wycej wymienionych inwestycji.

 


