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pracowników, okreWlonego corocznie w rozporz>dzeniu 

wykonawczym do ustawy z dnia 10 paadziernika 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracC.

2. WysokoW5 odpŽatnoWci, o której mowa w ust. 1 zostaje 

obnicona do:

a) 80% w przypadku korzystania przez dziecko z dwóch 

posiŽków,

b) 50% w przypadku korzystania przez dziecko z jednego 

posiŽku

3. WysokoW5 odpŽatnoWci, o której mowa zostaje obnicona 

do:

a) 75% za drugie dziecko z jednej rodziny,

b) 50% za trzecie dziecko z jednej rodziny,

c) 25% za czwarte i nastCpne dziecko z jednej rodziny.

§ 2

1. W celu wspierania prawidŽowego rozwoju wychowanków 

w Przedszkolu Samorz>dowym w Cedrach MaŽych orga-

nizuje siC stoŽówkC.

2. PosiŽki w stoŽówce wydawane s> w formie: Wniadania, 

obiadu skŽadaj>cego siC z dwóch daM, podwieczorku

1. Z posiŽku mog> korzysta5 wychowankowie uczCszczaj>cy 

do przedszkola.

2. Korzystanie z posiŽków w przedszkolu jest odpŽatne.

§ 3

1. Obowi>zuje stawka dzienna dla wychowanka w wysokoWci 

4,50 zŽ (sŽownie: cztery zŽote 50/100)

2. OpŽata za korzystanie z posiŽków przez wychowanka obej-

muje koszt zakupu surowca do przygotowania posiŽków w 

peŽnej wysokoWci za produkty cywnoWciowe.

3. StoŽówka jest czynna tylko w dni, w których funkcjonuje 

przedszkole.

4. W przypadku nieobecnoWci wychowanka korzystaj>cego ze 

stoŽówki przysŽuguje czCWciowy zwrot opŽaty miesiCcznej, 

proporcjonalnie do liczby dni nieobecnoWci, pod warun-

kiem zgŽoszenia przez rodzica lub prawnego opiekuna 

nieobecnoWci z jednodniowym wyprzedzeniem. ZgŽoszenia 

nalecy dokona5 do intendenta lub dyrektora przedszkola 

telefonicznie lub na piWmie.

§ 4

1. Personel pedagogiczny i pracownicy nie bCd>cy nauczy-

cielami korzystaj>cy z wycywienia wnosi peŽn> odpŽatnoW5 

okreWlon> § 3 ust. 1

2. Zwalnia siC personel kuchenny od stawki okreWlonej w § 3 

ust. 1

§ 5

  Traci moc UchwaŽa nr XXI/178/09 Rady Gminy Cedry 

Wielkie z dnia 10 marca 2009 r

§ 6

  UchwaŽa wchodzi w cycie po upŽywie 14 dni od dnia ogŽo-

szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-

go.

 Przewodnicz>cy Rady

Bocena Daszewska

2101

 UCHWAŸA Nr XXXVI/1021/09

Rady Miasta GdaMska

 z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

BrCtowo ! rejon ulicy Dolne Migowo ! odcinek poŽudniowy w mieWcie GdaMsku.

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

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

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

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

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

poz. 880, z 2008 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz 1237 Nr 220 

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

samorz>dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

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

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

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

oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180 poz 1111, Nr 223 poz. 1458) uchwala 

siC, co nastCpuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami "Studium uwarun-

kowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

GdaMska# uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego BrCtowo $ rejon ulicy Dolne Migowo $ odcinek 

poŽudniowy w mieWcie GdaMsku (o numerze ewidencyjnym 

0836) zwany dalej "planem#, obejmuj>cy obszar o powierzchni 

ok. 9,83 ha ograniczony:

  ! od póŽnocy $ terenem zielonym nieurz>dzonym,

! od wschodu $ osiedlem mieszkaniowym "MORENA# 

oraz terenem szkoŽy,

! od poŽudnia $ terenami zielonymi nieurz>dzonymi i 

leWnymi oraz ogrodów dziaŽkowych,

! od zachodu $ dawnym terenem kolejowym.

§ 2

  WyjaWnienie pojC5 ucytych w niniejszym planie:

1) teren $ obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi o 

jednakowych zasadach zagospodarowania, którego prze-

znaczenie zostaŽo okreWlone w § 3 i odpowiedniej karcie 

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

sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe 

telefonii komórkowej) oraz zieleM.

2) intensywnoW5 zabudowy $ stosunek powierzchni caŽkowitej 

wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków 

na dziaŽce do powierzchni dziaŽki. W karcie terenu mocna 

ustali5 intensywnoW5 zabudowy dla terenu.

3) powierzchnia caŽkowita budynku $ suma powierzchni 

wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie 

zewnCtrznym budynku z wŽ>czeniem tynków i okŽadzin, na 

poziomie posadzki pomieszczeM lub ich czCWci o wysokoWci 

ponad 1,90 m, zamkniCtych i przekrytych ze wszystkich 

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

maszynownia dawigu, centrala wentylacyjna, klimatyza-

cyjna lub kotŽownia. Do powierzchni caŽkowitej nie wlicza 
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siC przykŽadowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, 

tarasów.

4) powierzchnia ucytkowa budynku ! powierzchnia caŽ-
kowita pomniejszona o powierzchnie zajCte przez: 
konstrukcjC, instalacje oraz klatki schodowe, szyby win-
dowe, wbudowane garace i parkingi oraz pomieszczenia 
nieucytkowe.

5) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> dziaŽal-
noWci> gospodarcz> ! mieszkanie:

a) wŽaWciciela podmiotu gospodarczego,
b) stróca lub
c) technologa, o ile dziaŽalnoW5 wymaga caŽodobowego 

nadzoru technologicznego,
 na dziaŽce wspólnej z obiektem, w którym jest prowadzona 

dziaŽalnoW5 gospodarcza. Dopuszcza siC najwycej dwa 
mieszkania (w odrCbnym budynku mieszkalnym lub w 
budynku wspólnym z prowadzon> dziaŽalnoWci> gospodar-
cz>), przy czym Ž>czna powierzchnia ucytkowa mieszkaM 
nie moce przekracza5 Ž>cznej powierzchni ucytkowej wy-
korzystywanej na cele dziaŽalnoWci gospodarczej,

6) wysokoW5 zabudowy ! wysokoW5 mierzona od najnicszej 
rzCdnej rzutu pionowego obrysu Wcian lub podpór naj-
nicszej kondygnacji nadziemnej na powierzchniC terenu 
(odwzorowan> na podkŽadzie mapowym rysunku planu) 
do najwycszej kalenicy dachu lub najwycszego punktu na 
pokryciu kubatury budynku albo attyki.

 Do wysokoWci zabudowy nie wlicza siC urz>dzeM, instalacji 
i elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, rekla-
mowych (o ile nie maj> formy attyki), takich jak: anteny, 
maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki 
nad dachami (np. maszynownie dawigów, centrale wen-
tylacyjne, klimatyzacyjne, kotŽownie), które postrzegane 
z poziomu podŽogi parteru (z odlegŽoWci od zabudowy nie 
mniejszych nic dwie i nie wiCkszych nic trzy jej wysokoWci) 
nie podwycszaj> optycznie zabudowy swoj> mas>.

 Dopuszcza siC mierzenie wysokoWci oddzielnie dla po-
szczególnych czCWci budynków.

7) dach stromy ! dach, który speŽnia równoczeWnie nastCpu-
j>ce warunki:
a) poŽacie dachowe s> nachylone do poziomu pod k>tem 

wiCkszym nic 30o, w przypadku górnej poŽaci dachu 
mansardowego ! pod k>tem wiCkszym nic 10o,

b) powierzchnia lukarn przykrytych poŽaciami o mniejszym 
nachyleniu nie przekracza poŽowy caŽej powierzchni 
przykrytej dachem odwzorowanym na rzucie pozio-
mym.

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

8) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie 
(OSTAB) ! ci>gŽa struktura przestrzenna wi>c>ca ze sob> 
najbardziej wartoWciowe, rócnorodne tereny zieleni, frag-
menty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) 
i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograni-
czonej zabudowie, a takce zapewniaj>ca ich powi>zanie 
z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB skŽada 
siC z podstawowych elementów strukturalnych i ci>gów 
Ž>cz>cych, które zapewniaj> zachowanie w jego obrCbie 
ekologicznych reguŽ ci>gŽoWci w czasie i przestrzeni oraz 
rócnorodnoWci biologicznej.

9) makroniwelacja ! zmiana naturalnej rzeaby i nachylenia 
stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) o wysokoW5 
wzglCdn> wiCksz> nic 1 m. Nie uwaca siC za makroniwe-
lacjC wkopanie w stok jednej kondygnacji pojedynczego 
budynku wolnostoj>cego lub jednej kondygnacji sekcji 
budynku w zabudowie ci>gŽej lub blianiaczej.

10) ukŽad odwadniaj>cy ! ukŽad obejmuj>cy szczelne, otwarte 
lub zamkniCte systemy kanalizacji deszczowej, cieki na-
turalne, kanaŽy, rowy i drenace.

11) zieleM do utrzymania i wprowadzenia ! obszar zieleni 
wyznaczony w planie wewn>trz terenu o innym przezna-
czeniu z okreWlonych przestrzennie powodów Wrodowi-
skowych, takich jak: ochrona istniej>cych skupisk zieleni, 
wskazania do pokrycia terenu zieleni> (np. skarpy, za-
grocenie osuwiskami, podmokŽoWci), lokalne powi>zania 
ekologiczne, zieleM izolacyjna. Minimum 80% obszaru tej 
zieleni musi stanowi5 powierzchnia biologicznie czynna. 
W karcie terenu mocna ustali5 odrCbnie dla tych obsza-
rów wiCkszy jej udziaŽ. Jako zieleM towarzysz>ca innym 
funkcjom, utrzymywana i pielCgnowana przez wŽaWciciela 
terenu (ucytkownika) moce ona by5 urz>dzona i sŽucy5 
celom rekreacyjnym w stopniu i w sposób nie koliduj>cy z 
celami jej ustalenia. Na tych zasadach w granicach zieleni 
do utrzymania i wprowadzenia dopuszcza siC:
a. Wciecki piesze i rowerowe, maŽ> architekturC i placyki 

zabaw dla dzieci, drogi eksploatacyjne dla urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, chyba ce w karcie terenu 
ustalono inaczej,

b. terenowe urz>dzenia sportowo-rekreacyjne o po-
wierzchniach nie przekraczaj>cych powierzchni boisk 
do gier maŽych ! w przypadku dopuszczenia ich w 
karcie terenu,

c. ci>gi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnCtrzne ! bez 
miejsc postojowych ! w przypadku dopuszczenia ich 
w karcie terenu wraz z okreWleniem warunków (np. 
liczba, orientacyjna lokalizacja).

12) zagospodarowanie tymczasowe ! zagospodarowanie 
nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przezna-
czenia terenu lub okreWlonych w nim warunków, standar-
dów i parametrów, które po terminie na jaki zostaŽo do-
puszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe 
zgodne z ustaleniami planu nie s> zagospodarowaniem 
tymczasowym.

§ 3

  Oznaczenia literowe lub literowo ! cyfrowe dotycz>ce 
przeznaczenia terenów ucyte w niniejszym planie:
  M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej ! domy 
mieszkalne do 4 mieszkaM
  W terenach mieszkaniowych dopuszcza siC:

1) usŽugi speŽniaj>ce równoczeWnie ponicsze warunki:
a) brak kolizji z funkcj> mieszkaniow>,
b) mieszcz>ce siC w lokalach ucytkowych do 100 m  po-

wierzchni ucytkowej,
c) dysponuj>ce odrCbnym wejWciem z zewn>trz lub wej-

Wciem z zewn>trz wspólnym z najwycej jednym miesz-
kaniem.

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyj-
ne z funkcj> mieszkaniow>, np.: schronisko socjalne, 
internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, 
dom dziecka, z wyŽ>czeniem obiektów hotelarskich.

  ZL lasy
  ZP62 tereny zieleni urz>dzonej ! tereny miejskiej zieleni 
urz>dzonej dostCpne dla publicznoWci, np.: parki, zieleMce, 
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej 80% 
powierzchni zagospodarowuje siC jako powierzchniC biolo-
gicznie czynn>. Dopuszcza siC:

1) budynki obsŽuguj>ce ucytkowników, np.: gastronomia, 
szalety, wypocyczalnie sprzCtu turystycznego, pod wa-
runkiem ustalenia w planie ich szczegóŽowej lokalizacji 
i zasad ksztaŽtowania zabudowy,

2) obiekty obsŽuguj>ce ucytkowników nie wymagaj>ce 
pozwolenia na budowC.

  Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej: np.: drobne, 
naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z zieleni> przywodn>, 
miCdzywala, tereny podmokŽe, carnowczyska, wydmy, zieleM 
na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
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  KD80 tereny ulic dojazdowych

  KD81 tereny ulic lokalnych

  Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza siC 

obiekty stanowi>ce tradycyjne wyposacenie ulic, np.: kioski 

z pras>, punkty sprzedacy biletów, budki telefoniczne, wiaty 

przystankowe, noWniki reklamowe, w tym równiec na lokali-

zacjach tymczasowych.

§ 4

1. Wody opadowe i roztopowe pochodz>ce z zanieczysz-

czonych powierzchni szczelnych wymagaj> oczyszczenia, 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

2. CaŽy obszar planu poŽocony jest w powierzchniach ograni-

czaj>cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych 

oraz naturalnych, wynikaj>cych z usytuowania Portu Lot-

niczego GdaMsk im. Lecha WaŽCsy " zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrCbnymi.

§ 5

1. Ustala siC wskaaniki parkingowe do obliczania zapotrze-
bowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych.

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powycsze wskaaniki 
stosuje siC odpowiednio.

Wska�niki miejsc postojowych 

Strefa C 
Obszar zabudowy miejskiej

Lp.
Rodzaj funkcji 

Podstawa odniesienia 

Strefa nieograniczonego parkowania

1 2 3 4

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN. 2,0

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

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

4.
Domy dziennego i sta�ego pobytu dla 
osób starszych, domy opieki 

10 �ó ek MIN. 0,9

5.
Obiekty handlowe o pow. sprzeda y do 
2000 m

2 1 000 m
2
 pow. sprzeda y MIN. 32,0 

6. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpcyjnych MIN. 15,0 

7.
Biura, urz!dy, poczty, banki- 
obiekty do 200 m

2
pow. u ytkowej  

100 m
2
pow. u ytkowej MIN. 5,0 

8.
Przychodnie, gabinety lekarskie, 
kancelarie adwokackie – obiekty ma�e
 do 200 m

2
 pow. u ytkowej 

100 m
2
 pow. u ytkowej 

MIN. 5,0 

9. Ko"cio�y, kaplice 1000 m
2
pow. u ytkowej MIN.12,0

10. Domy parafialne, domy kultury 100m
2
pow. u ytkowej  

MIN. 3,0 

11. Przedszkola, "wietlice 1 oddzia� MIN. 3,0

12. Rzemios�o us�ugowe 100 m² pow. u ytkowej MIN. 2,0 

13. Ma�e obiekty sportu i rekreacji 100 m
2
pow. u ytkowej MIN. 4,0 

14. Korty tenisowe (bez widzów) 1 kort MIN. 2,0 

§ 6

1. Ustala siC podziaŽ obszaru objCtego planem na 15 terenów 

oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 do 015.
2. Ustalenia szczegóŽowe planu s> nastCpuj>ce:

§ 7

Poz. 2101
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 KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO BR�TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK 
PO UDNIOWY W MIE!CIE GDA"SKU 

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 001                         2. POWIERZCHNIA 3,80 ha 
3. PRZEZNACZENIE

M22 Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej − domy 
mieszkalne do 4 mieszka�

4. FUNKCJE WY #CZONE 
nie ustala si 

5. ISTNIEJ#CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM
funkcja produkcyjno- us!ugowo- sk!adowa na dzia!ce nr 45/3

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA  ADU PRZESTRZENNEGO 
1) ci"g pieszy ogólnodost pny w #rodkowej cz #ci terenu, !"cz"cy ulic  Dolne Migowo (015-KD81) z  
    terenami zielonymi po wschodniej stronie obszaru opracowania, biegn"cy w kierunku osiedla  
    mieszkaniowego „Morena” (poza obszarem opracowania), 
2) zakaz lokalizacji masztów i wie$ telefonii komórkowej wolno stoj"cych oraz o konstrukcji  
    kratownicowej na budynkach, 
3) stosuje si  zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 11, 12.  

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy- maksymalne nieprzekraczalne zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,  
2) wielko#% powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia!ki- maksymalnie 25%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 60% powierzchni dzia!ki,
4) intensywno�� zabudowy- minimalna: nie ustala si�,  maksymalna: 0,5, 
5) wysoko ! zabudowy- minimalna: nie ustala si�,  maksymalna: 10,5 m, 
6) formy zabudowy- a) wolno stoj"ce o maksymalnej powierzchni zabudowy poszczególnych

 budynków - 300 m
2
,

   b) bli#niacze o maksymalnej powierzchni zabudowy poszczególnych budynków
 - 150 m

2
,

7) kszta$t dachu- stromy,
8) inne- ogrodzenia a%urowe z wy$"czeniem prz�se$ z prefabrykatów.

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA�U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ!CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost�pno ! drogowa- od ulicy Dolne Migowo (015-KD81),
2) parkingi- w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 Uchwa$y,
3) zaopatrzenie w wod�- z sieci wodoci"gowej,
4) odprowadzenie  cieków- do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych- zagospodarowanie na terenie lub do uk$adu odwadniaj"cego,
6) zaopatrzenie w energi� elektryczn"- z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz- z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep$o- z sieci ciep$owniczej lub niskoemisyjnych #róde$ lokalnych, 
9) gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywóz na sk$adowisko miejskie,
    pozosta$e- zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami,
10) planowane urz"dzenia i sieci magistralne- linia wysokiego napi�cia 110 kV. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ�CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY  RODOWISKA I PRZYRODY
1) ziele& do utrzymania i wprowadzenia, jak na rysunku planu,
2) zakaz makroniwelacji w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia,
3) obowi"zuje poziom ha$asu w  rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow�
    mieszkaniow" jednorodzinn",
4) maksymalne zachowanie istniej"cej zieleni. 

12. ZASADY KSZTA�TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma$a architektura- dopuszcza si�,
2) no niki reklamowe- zakaz lokalizacji,
3) tymczasowe obiekty us$ugowo-handlowe- zakaz lokalizacji,
4) urz"dzenia techniczne- dopuszcza si� z zastrze%eniem punktu 6.2,
5) ziele&- dopuszcza si�.
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13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ�CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ�CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ�CYCH PRZEKSZTA CE! LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si�

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR"BNYCH PRZEPISÓW
strefa ogranicze  od planowanej napowietrznej linii wysokiego napi�cia 110 kV, jak na rysunku planu; 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr�bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U#YTKOWANIU
1) teren potencjalnie zagro!ony wyst"pieniem wysokich poziomów ha#asu w $rodowisku od
    planowanej linii kolejowej (poza obszarem planu),
2) maksymalne nat�!enie odp#ywu wód opadowych odpowiadaj"ce wspó#czynnikowi sp#ywu 0,2. 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B"D�CE PODSTAW� WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zalecana lokalizacja ci"gu pieszego, o którym mowa w punkcie 6.1, jak na rysunku planu,
2) w granicach terenu wyst�puj" obszary potencjalnych zagro!e  osuwania si� mas ziemnych,
3) istniej"ce kana#y deszczowe i sanitarne- zaleca si� pas wolny od zabudowy o szeroko$ci co
    najmniej 4 m od skrajni kana�u oraz umo liwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szeroko!ci
    3 m.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BR�TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK
PO UDNIOWY W MIE!CIE GDA"SKU

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 002 2. POWIERZCHNIA 0,36 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZL Las

4. FUNKCJE WY #CZONE
nie ustala si"

5. ISTNIEJ#CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si"

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA  ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si" zasady, o których mowa w punkcie 9

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nie dotyczy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO!CI
nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ#CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost"pno!# drogowa- od ulicy Dolne Migowo (015-KD81) poprzez tereny bezpo!rednio przyleg�e,
2) parkingi- wyklucza si",
3) zaopatrzenie w wod"- nie dotyczy, 
4) odprowadzenie !cieków- nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych- odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi" elektryczn$- nie dotyczy, 
7) zaopatrzenie w gaz- nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep�o- nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywóz na sk�adowisko miejskie,
    pozosta�e- zgodnie z obowi$zuj$cymi przepisami,
10) planowane urz$dzenia i sieci magistralne- nie dotyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY !RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si" zasady ogólne

12 ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
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12. ZASADY KSZTA�TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA�CE! LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si�

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR"BNYCH PRZEPISÓW
zagospodarowanie lasu zgodnie z przepisami odr�bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U#YTKOWANIU
zakaz zabudowy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B"D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH

w granicach terenu wyst�puj  obszary potencjalnych zagro!e" osuwania si� mas ziemnych

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BR�TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK
PO UDNIOWY W MIE!CIE GDA"SKU

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 003 2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. PRZEZNACZENIE

Z64 Teren zieleni krajobrazowo- ekologicznej 

4. FUNKCJE WY #CZONE
nie ustala si�

5. ISTNIEJ#CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si�

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA  ADU PRZESTRZENNEGO
1) zakaz lokalizacji wolno stoj cych masztów i wie! telefonii komórkowej,
2) stosuje si� zasady, o których mowa w punktach 7, 9. 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy- nie dotyczy,
2) wielko#$ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia%ki- nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 80% powierzchni terenu,
4) intensywno#$ zabudowy-  nie dotyczy, 
5) wysoko#$ zabudowy- nie dotyczy, 
6) formy zabudowy- nie dotyczy,
7) kszta%t dachu- nie dotyczy.

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO!CI
nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ#CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost�pno#$ drogowa- od ulicy Dolne Migowo (015-KD81) poprzez tereny bezpo#rednio przyleg%e,
2) parkingi- wyklucza si�,
3) zaopatrzenie w wod�- nie dotyczy, 
4) odprowadzenie #cieków- nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych- odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi� elektryczn - nie dotyczy, 
7) zaopatrzenie w gaz- nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep%o- nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywóz na sk%adowisko miejskie,
    pozosta%e- zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne- nie dotyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 
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 11. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA I PRZYRODY
zakaz makroniwelacji

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ!CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ!CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ!CYCH PRZEKSZTA CE" LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si�

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ!CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR#BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U�YTKOWANIU
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B�D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
w granicach terenu wyst�puj  obszary potencjalnych zagro!e" osuwania si� mas ziemnych

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BR�TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK
PO!UDNIOWY W MIE"CIE GDA#SKU

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 004 2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. PRZEZNACZENIE

Z64 Teren zieleni krajobrazowo- ekologicznej 

4. FUNKCJE WY! CZONE
nie ustala si�

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si�

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA!TOWANIA !ADU PRZESTRZENNEGO
1) zakaz lokalizacji wolno stoj cych masztów i wie! telefonii komórkowej,
2) stosuje si� zasady, o których mowa w punktach 7, 9. 

7.ZASADY KSZTA!TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy- nie dotyczy,
2) wielko#$ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia%ki- nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 80% powierzchni terenu,
4) intensywno#$ zabudowy-  nie dotyczy, 
5) wysoko#$ zabudowy- nie dotyczy, 
6) formy zabudowy- nie dotyczy,
7) kszta%t dachu- nie dotyczy.

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA!U NIERUCHOMO"CI
nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost�pno#$ drogowa- od ulicy Dolne Migowo (015-KD81) poprzez tereny bezpo#rednio przyleg%e,
2) parkingi- wyklucza si�,
3) zaopatrzenie w wod�- nie dotyczy, 
4) odprowadzenie #cieków- nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych- odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi� elektryczn - nie dotyczy, 
7) zaopatrzenie w gaz- nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep%o- nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywóz na sk%adowisko miejskie,
    pozosta%e- zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne- nie dotyczy. 
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ�CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY  RODOWISKA I PRZYRODY
zakaz makroniwelacji

12. ZASADY KSZTA�TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ!CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ!CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ!CYCH PRZEKSZTA�CE" LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U!YTKOWANIU
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D�CE PODSTAW� WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
w granicach terenu wyst�puj  obszary potencjalnych zagro!e" osuwania si� mas ziemnych

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BR TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK
PO"UDNIOWY W MIE#CIE GDA$SKU

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 005 2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZP62 Teren zieleni urz%dzonej

4. FUNKCJE WY"�CZONE
budynki obs#uguj ce u!ytkowników

5. ISTNIEJ�CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si�

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA"TOWANIA "ADU PRZESTRZENNEGO
1) zakaz lokalizacji wolno stoj cych masztów i wie! telefonii komórkowej,
2) stosuje si� zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 12, 

7.ZASADY KSZTA"TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy- nie dotyczy,
2) wielko$% powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia#ki- nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 80% powierzchni terenu,
4) intensywno$% zabudowy-  nie dotyczy, 
5) wysoko$% zabudowy- nie dotyczy, 
6) formy zabudowy- nie dotyczy,
7) kszta#t dachu- nie dotyczy.

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA"U NIERUCHOMO#CI
nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost�pno$% drogowa- od ulicy Dolne Migowo (015-KD81),
2) parkingi- wyklucza si�,
3) zaopatrzenie w wod�- nie dotyczy, 
4) odprowadzenie $cieków- nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych- odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi� elektryczn - z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz- nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep#o- nie dotyczy, 
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9) gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywóz na sk�adowisko miejskie,
    pozosta�e- zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne- nie dotyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ�CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY  RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si! zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA�TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma�a architektura- dopuszcza si!,
2) no�niki reklamowe- zakaz lokalizacji,
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe- dopuszcza si!,
4) urz"dzenia techniczne- dopuszcza si! z zastrze#eniem punktu 6.1,
5) ziele$- obowi"zkowa, kszta towana dowolnie.

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ�CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ�CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ�CYCH PRZEKSZTA CE! LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si!

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR"BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U#YTKOWANIU
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B"D�CE PODSTAW� WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
istniej"cy kana  sanitarny i deszczowy

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BR"TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK
PO UDNIOWY W MIE$CIE GDA!SKU

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 006 2. POWIERZCHNIA 0,08 ha
3. PRZEZNACZENIE

Z64 Teren zieleni krajobrazowo- ekologicznej 

4. FUNKCJE WY �CZONE
nie ustala si!

5. ISTNIEJ�CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si!

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA  ADU PRZESTRZENNEGO
1) ci"g pieszy  "cz"cy ulic! Dolne Migowo (015-KD81) z terenem 009-M22, jak na rysunku planu,
2) zakaz lokalizacji wolno stoj"cych masztów i wie# telefonii komórkowej,
3) stosuje si! zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 11, 12, 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy- nie dotyczy,
2) wielko�% powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki- nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 80% powierzchni terenu,
4) intensywno�% zabudowy-  nie dotyczy, 
5) wysoko�% zabudowy- nie dotyczy, 
6) formy zabudowy- nie dotyczy,
7) kszta t dachu- nie dotyczy.

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO$CI
nie dotyczy
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9. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost�pno ! drogowa- od ulicy Dolne Migowo 015-KD81,
2) parkingi- wyklucza si�,
3) zaopatrzenie w wod�- nie dotyczy, 
4) odprowadzenie  cieków- nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych- odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi� elektryczn"- nie dotyczy, 
7) zaopatrzenie w gaz- nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep#o- nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywóz na sk�adowisko miejskie,
    pozosta�e- zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne- nie dotyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ�CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY  RODOWISKA I PRZYRODY
1) zakaz makroniwelacji,
2) teren obj!ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

12. ZASADY KSZTA�TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma�a architektura- dopuszcza si!,
2) no"niki reklamowe- zakaz lokalizacji,
3) tymczasowe obiekty us�ugowo-handlowe- zakaz lokalizacji,
4) urz dzenia techniczne- dopuszcza si! z zastrze#eniem punktu 6.2,
5) ziele$- kszta�towana dowolnie.

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ!CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ!CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ!CYCH PRZEKSZTA�CE" LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si!

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ!CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR#BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U$YTKOWANIU
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B#D!CE PODSTAW! WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala si!

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BR#TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK
PO�UDNIOWY W MIE CIE GDA"SKU

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 007 2. POWIERZCHNIA  0,14 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZL Las

4. FUNKCJE WY�!CZONE

nie ustala si!

5. ISTNIEJ!CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM

nie ustala si!

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA�TOWANIA �ADU PRZESTRZENNEGO

stosuje si! zasady, o których mowa w punkcie 9

7.ZASADY KSZTA�TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nie dotyczy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA�U NIERUCHOMO CI

nie dotyczy

Ó
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9. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost�pno ! drogowa- od ulicy Dolne Migowo (015-KD81) poprzez teren 006-Z64,
2) parkingi- wyklucza si�,
3) zaopatrzenie w wod�- nie dotyczy, 
4) odprowadzenie  cieków- nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych- odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi� elektryczn - nie dotyczy, 
7) zaopatrzenie w gaz- nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep!o- nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywóz na sk!adowisko miejskie,
    pozosta!e- zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne- nie dotyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ�CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY  RODOWISKA I PRZYRODY
teren obj�ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA�TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ!CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ!CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ!CYCH PRZEKSZTA�CE" LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si�

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ!CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR#BNYCH PRZEPISÓW
zagospodarowanie lasu zgodnie z przepisami odr�bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U$YTKOWANIU
zakaz zabudowy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B#D!CE PODSTAW! WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala si�

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BR#TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK
PO�UDNIOWY W MIE CIE GDA"SKU

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 008 2. POWIERZCHNIA 0,91 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZL Las

4. FUNKCJE WY�!CZONE
nie ustala si�

5. ISTNIEJ!CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si�

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA�TOWANIA �ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si� zasady, o których mowa w punkcie 9 

7.ZASADY KSZTA�TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nie dotyczy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA�U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ!CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost�pno"# drogowa- od ulicy Dolne Migowo (015-KD81),
2) parkingi- wyklucza si�,
3) zaopatrzenie w wod�- nie dotyczy, 
4) odprowadzenie "cieków- nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych- odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi� elektryczn - nie dotyczy, 
7) zaopatrzenie w gaz- nie dotyczy,
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8) zaopatrzenie w ciep�o- nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywóz na sk�adowisko miejskie,
    pozosta�e- zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne- nie dotyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ�CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY  RODOWISKA I PRZYRODY
teren obj!ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA�TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ!CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ!CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ!CYCH PRZEKSZTA�CE" LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si!

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ!CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR#BNYCH PRZEPISÓW
zagospodarowanie lasu zgodnie z przepisami odr!bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U$YTKOWANIU
zakaz zabudowy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B#D!CE PODSTAW! WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
w granicach terenu wyst!puj  obszary potencjalnych zagro"e# osuwania si! mas ziemnych

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BR#TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK
PO�UDNIOWY W MIE CIE GDA"SKU

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 009 2. POWIERZCHNIA 1,28 ha
3. PRZEZNACZENIE

M22 Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej − domy
mieszkalne do 4 mieszka#

4. FUNKCJE WY�!CZONE
nie ustala si!

5. ISTNIEJ!CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si!

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA�TOWANIA �ADU PRZESTRZENNEGO
1) ci g pieszy ogólnodost!pny w $rodkowej cz!$ci terenu, � cz cy teren 006-Z64 z ulic  dojazdow 
    014-KD80,
2) zakaz lokalizacji masztów i wie" telefonii komórkowej wolno stoj cych oraz o konstrukcji
    kratownicowej na budynkach,
3) stosuje si! zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 11, 12. 

7.ZASADY KSZTA�TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy- maksymalne nieprzekraczalne zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2) wielko$% powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia�ki- maksymalnie 25%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 70% powierzchni dzia�ki,
4) intensywno$% zabudowy- minimalna: nie ustala si!,  maksymalna: 0,5, 
5) wysoko$% zabudowy, minimalna- nie ustala si!,  maksymalna: 10,5 m, 
6) formy zabudowy- a) wolno stoj ce o maksymalnej powierzchni zabudowy poszczególnych

 budynków - 300 m
2
,

   b) bli&niacze o maksymalnej powierzchni zabudowy poszczególnych budynków
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 - 150 m
2
,

7) kszta�t dachu- stromy,
8) inne- ogrodzenia a urowe z wy�!czeniem prz"se� z prefabrykatów.

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA�U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ!CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost"pno#$ drogowa- od ulicy dojazdowej 014-KD80 i ulicy Dolne Migowo (015-KD81),
2) parkingi- w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 Uchwa�y,
3) zaopatrzenie w wod"- z sieci wodoci!gowej,
4) odprowadzenie #cieków- do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych- zagospodarowanie na terenie lub do uk�adu odwadniaj!cego,
6) zaopatrzenie w energi" elektryczn!- z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz- z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep�o- z sieci ciep�owniczej lub niskoemisyjnych %róde� lokalnych, 
9) gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywóz na sk�adowisko miejskie,
    pozosta�e- zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami,
10) planowane urz!dzenia i sieci magistralne- nie dotyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ�CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY  RODOWISKA I PRZYRODY
1) ziele& do utrzymania i wprowadzenia, jak na rysunku planu,
2) zakaz makroniwelacji w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia w po�udniowej cz"#ci

terenu,
3) teren obj"ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
4) obowi!zuje poziom ha�asu w #rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow"
    mieszkaniow! jednorodzinn!,
5) maksymalne zachowanie istniej!cej zieleni. 

12. ZASADY KSZTA�TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma�a architektura- dopuszcza si",
2) no#niki reklamowe- zakaz lokalizacji,
3) tymczasowe obiekty us�ugowo-handlowe- zakaz lokalizacji,
4) urz!dzenia techniczne- dopuszcza si" z zastrze eniem punktu 6.2,
5) ziele&- dopuszcza si".

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ!CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ!CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ!CYCH PRZEKSZTA�CE" LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si"

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ!CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR#BNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U$YTKOWANIU
maksymalne nat" enie odp�ywu wód opadowych odpowiadaj!ce wspó�czynnikowi sp�ywu 0,2

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B#D!CE PODSTAW! WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zalecana lokalizacja ci!gu pieszego, o którym mowa w punkcie 6.1, jak na rysunku planu,
2) w po�udniowej cz"#ci terenu wyst"puj! obszary potencjalnych zagro e& osuwania si" mas 
    ziemnych.
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BR�TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK
PO�UDNIOWY W MIE CIE GDA!SKU

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 010 2. POWIERZCHNIA 0,30 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZL Las

4. FUNKCJE WY�"CZONE
nie ustala si�

5. ISTNIEJ"CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si�

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA�TOWANIA �ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si� zasady, o których mowa w punkcie 9

7.ZASADY KSZTA�TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nie dotyczy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA�U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ"CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost�pno ! drogowa- od ulicy dojazdowej 014-KD80,
2) parkingi- wyklucza si�,
3) zaopatrzenie w wod�- nie dotyczy, 
4) odprowadzenie  cieków- nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych- odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi� elektryczn"- nie dotyczy, 
7) zaopatrzenie w gaz- nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep#o- nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywóz na sk#adowisko miejskie,
    pozosta#e- zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami,
10) planowane urz"dzenia i sieci magistralne- nie dotyczy. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ�CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY  RODOWISKA I PRZYRODY
teren obj�ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA�TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ"CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ"CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ"CYCH PRZEKSZTA�CE! LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si�

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ"CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR#BNYCH PRZEPISÓW
zagospodarowanie lasu zgodnie z przepisami odr�bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U$YTKOWANIU
zakaz zabudowy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B#D"CE PODSTAW" WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
w granicach terenu wyst�puj" obszary potencjalnych zagro$e% osuwania si� mas ziemnych
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BR�TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK
PO UDNIOWY W MIE!CIE GDA"SKU

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 011 2. POWIERZCHNIA 0,46 ha
3. PRZEZNACZENIE

M22 Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej − domy
mieszkalne do 4 mieszka�

4. FUNKCJE WY #CZONE
nie ustala si 

5. ISTNIEJ#CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA  ADU PRZESTRZENNEGO
1) zakaz lokalizacji masztów i wie! telefonii komórkowej wolno stoj"cych oraz o konstrukcji
    kratownicowej na budynkach,
2) stosuje si  zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 11. 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy- maksymalne nieprzekraczalne zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2) wielko#$ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia%ki- maksymalnie 25%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 70% powierzchni dzia%ki,
4) intensywno#$ zabudowy- minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 0,5, 
5) wysoko#$ zabudowy- minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 10,5 m, 
6) formy zabudowy- a) wolno stoj"ce o maksymalnej powierzchni zabudowy poszczególnych

 budynków - 300 m
2
,

   b) bli&niacze o maksymalnej powierzchni zabudowy poszczególnych budynków
 - 150 m

2
,

7) kszta%t dachu- stromy,
8) inne- ogrodzenia a!urowe z wy%"czeniem prz se% z prefabrykatów.

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO!CI
nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ#CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno#$ drogowa- od ulicy dojazdowej 014-KD80,
2) parkingi- w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 Uchwa%y,
3) zaopatrzenie w wod - z sieci wodoci"gowej,
4) odprowadzenie #cieków- do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych- zagospodarowanie na terenie lub do uk%adu odwadniaj"cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn"- z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz- z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep%o- z sieci ciep%owniczej lub niskoemisyjnych &róde% lokalnych, 
9) gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywóz na sk%adowisko miejskie,
    pozosta%e- zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami,
10) planowane urz"dzenia i sieci magistralne- linia wysokiego napi cia 110 kV. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY !RODOWISKA I PRZYRODY
1) ziele� do utrzymania i wprowadzenia, jak na rysunku planu,
2) zakaz makroniwelacji w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia,
3) teren obj ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
4) obowi"zuje poziom ha%asu w #rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow 
    mieszkaniow" jednorodzinn",
5) maksymalne zachowanie istniej"cej zieleni. 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do czasu realizacji planowanej linii wysokiego napi cia, o której mowa w pkt 9.10 – w obr bie jej strefy 
ogranicze� zakaz wprowadzania zieleni wy!szej ni! 12 m
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14. USTALENIA DOTYCZ�CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ�CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ�CYCH PRZEKSZTA CE! LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si�

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefa ogranicze� od planowanej napowietrznej linii wysokiego napi cia 110 kV, jak na rysunku planu; 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U!YTKOWANIU
1) teren potencjalnie zagro!ony wyst"pieniem wysokich poziomów ha#asu w $rodowisku od
    planowanej linii kolejowej (poza obszarem planu),
2) maksymalne nat !enie odp#ywu wód opadowych odpowiadaj"ce wspó#czynnikowi sp#ywu 0,2. 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D�CE PODSTAW� WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
w granicach terenu wyst puj" obszary potencjalnych zagro!e� osuwania si  mas ziemnych

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BR TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK
PO"UDNIOWY W MIE#CIE GDA$SKU

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 012 2. POWIERZCHNIA 0,13ha
3. PRZEZNACZENIE

ZP62 Teren zieleni urz%dzonej

4. FUNKCJE WY"�CZONE
budynki obs#uguj"ce u!ytkowników

5. ISTNIEJ�CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
nie ustala si 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA"TOWANIA "ADU PRZESTRZENNEGO
1) zakaz lokalizacji masztów i wie! telefonii komórkowej wolno stoj"cych,
2) ci"g pieszy #"cz"cy ulic  dojazdow" 014-KD80 z terenami zielonymi poza obszarem planu,
2) stosuje si  zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 11, 12. 

7.ZASADY KSZTA"TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy- nie dotyczy,
2) wielko$% powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia#ki- nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 80% powierzchni terenu,
4) intensywno$% zabudowy-  nie dotyczy, 
5) wysoko$% zabudowy- nie dotyczy, 
6) formy zabudowy- nie dotyczy,
7) kszta#t dachu- nie dotyczy.

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA"U NIERUCHOMO#CI
nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ�CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno$% drogowa- od ulicy dojazdowej 014-KD80,
2) parkingi- wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod - nie dotyczy, 
4) odprowadzenie $cieków- nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych- odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn"- z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz- nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep#o- nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywóz na sk#adowisko miejskie,
    pozosta#e- zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami,
10) planowane urz"dzenia i sieci magistralne- linia wysokiego napi cia 110 kV. 
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ�CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY  RODOWISKA I PRZYRODY
teren obj�ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA�TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura- dopuszcza si�,
2) no!niki reklamowe- zakaz lokalizacji ,
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe- dopuszcza si�,
4) urz"dzenia techniczne- dopuszcza si� z zastrze#eniem punktu 6.1,
5) ziele$- obowi"zkowa, kszta towana dowolnie z zastrze#eniem punktu 13.

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do czasu realizacji planowanej linii wysokiego napi�cia, o której mowa w pkt 9.10 – w obr�bie jej strefy 
ogranicze$ zakaz wprowadzania zieleni wy#szej ni# 12 m

14. USTALENIA DOTYCZ!CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ!CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ!CYCH PRZEKSZTA�CE" LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si�

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ!CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR#BNYCH PRZEPISÓW
1) strefa ogranicze$ od planowanej napowietrznej linii wysokiego napi�cia 110 kV, jak na rysunku
    planu; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr�bnymi,
2) teren w obr�bie zespo u przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Strzy#y”, jak na rysunku planu;
    zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr�bnymi.

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U$YTKOWANIU
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B#D!CE PODSTAW! WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
zalecana lokalizacja ci"gu pieszego, o którym mowa w punkcie 6.1, jak na rysunku planu

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BR#TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK
PO�UDNIOWY W MIE CIE GDA"SKU

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 013 2. POWIERZCHNIA 1,28 ha
3. PRZEZNACZENIE

M22 Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej − domy
mieszkalne do 4 mieszka$

4. FUNKCJE WY�!CZONE
nie ustala si�

5. ISTNIEJ!CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
zagospodarowanie i funkcja sk adowo- us ugowa na dzia ce nr 15 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA�TOWANIA �ADU PRZESTRZENNEGO
1) zakaz lokalizacji masztów i wie# telefonii komórkowej wolno stoj"cych oraz o konstrukcji
    kratownicowej na budynkach,
2) stosuje si� zasady, o których mowa w punktach 7, 9, 11. 

7.ZASADY KSZTA�TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy- maksymalne nieprzekraczalne zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2) wielko!% powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki- maksymalnie 25%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 70% powierzchni dzia ki,
4) intensywno!% zabudowy- minimalna: nie ustala si�,  maksymalna: 0,5, 
5) wysoko!% zabudowy- minimalna: nie ustala si�,  maksymalna: 10,5 m, 
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6) formy zabudowy- a) wolno stoj�ce o maksymalnej powierzchni zabudowy poszczególnych
 budynków - 300 m

2
,

   b) bli�niacze o maksymalnej powierzchni zabudowy poszczególnych budynków
 - 150 m

2
,

7) kszta t dachu- stromy,
8) inne- ogrodzenia a!urowe z wy "czeniem prz#se  z prefabrykatów.

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA�U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZ!CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost#pno$% drogowa- od ulicy dojazdowej 014-KD80 i ulicy Dolne Migowo (015-KD81),
2) parkingi- w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 Uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod#- z sieci wodoci"gowej,
4) odprowadzenie $cieków- do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych- zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj"cego,
6) zaopatrzenie w energi# elektryczn"- z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz- z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o- z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych �róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,
    pozosta e- zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami,
10) planowane urz"dzenia i sieci magistralne- linia wysokiego napi#cia 110 kV. 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ�CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY  RODOWISKA I PRZYRODY
1) teren obj#ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) obowi"zuje poziom ha asu w $rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow#
    mieszkaniow" jednorodzinn",
3) maksymalne zachowanie istniej"cej zieleni. 

12. ZASADY KSZTA�TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do czasu realizacji planowanej linii wysokiego napi#cia, o której mowa w pkt 9.10 – w obr#bie jej strefy 
ogranicze& zakaz wprowadzania zieleni wy!szej ni! 12 m

14. USTALENIA DOTYCZ!CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ!CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ!CYCH PRZEKSZTA�CE" LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si#

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ!CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR#BNYCH PRZEPISÓW
strefa ogranicze& od planowanej napowietrznej linii wysokiego napi#cia 110 kV, jak na rysunku planu; 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr#bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U$YTKOWANIU
1) teren potencjalnie zagro!ony wyst"pieniem wysokich poziomów ha asu w $rodowisku od
    planowanej linii kolejowej (poza obszarem planu),
2) maksymalne nat#!enie odp ywu wód opadowych odpowiadaj"ce wspó czynnikowi sp ywu 0,2, 
3) dopuszcza si# zabudow# na granicy dzia ek budowlanych z wy "czeniem dzia ek przyleg ych
    bezpo$rednio do zachodniej granicy terenu. 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B#D!CE PODSTAW! WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
istniej"cy kana  deszczowy i sanitarny- zaleca si# pas wolny od zabudowy o szeroko$ci co najmniej 4 
m od skrajni kana u oraz umo!liwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szeroko$ci 3 m.
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BR�TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK
PO UDNIOWY W MIE!CIE GDA"SKU

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 014 2. POWIERZCHNIA 0,28 ha
3. Klasa i nazwa ulicy

KD80 Teren ulicy dojazdowej

4. PARAMETRY I WYPOSA#ENIE
1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj cych- od 11,0 do 16,0 m, jak na rysunku planu,
2) pr!dko�� projektowa- 30 km/ha,
3) przekrój- 1 x 2 pasy ruchu, 
4) dost!pno�� do terenów przyleg"ych- nieograniczona,
5) wyposa#enie minimalne- chodnik.

5. POWI$ZANIA Z UK ADEM ZEWN�TRZNYM
poprzez ulic! Dolne Migowo (015-KD81)  z ulic  Dolne M"yny (poza obszarem planu)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY !RDODWISKA I PRZYRODY
1) teren obj!ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) wype"nienie zieleni  wszystkich przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu z zastrze#eniem pkt 9. 

8. USTALENIA DOTYCZ$CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ$CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ$CYCH PRZEKSZTA CE" LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si!

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do czasu realizacji planowanej linii wysokiego napi!cia, o której mowa w pkt 13 – w obr!bie jej strefy 
ogranicze$ zakaz wprowadzania zieleni wy#szej ni# 12 m

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma"a architektura- dopuszcza si!,
2) no�niki reklamowe- dopuszcza si!,
3) tymczasowe obiekty us"ugowo-handlowe- zgodnie z § 3 Uchwa"y,
4) urz dzenia techniczne- dopuszcza si! z wy" czeniem wolnostoj cych masztów i wie# telefonii
    komórkowej,
5) ziele$- dopuszcza si! zgodnie z punktem 7.2. 

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ$CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR�BNYCH PRZEPISÓW
strefa ogranicze$ od planowanej napowietrznej linii wysokiego napi!cia 110 kV, jak na rysunku planu; 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr!bnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U#YTKOWANIU
planowana linia wysokiego napi!cia 110 kV

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B�D$CE PODSTAW$ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
plac do zawracania
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO BR�TOWO- REJON ULICY DOLNE MIGOWO- ODCINEK 
PO UDNIOWY W MIE!CIE GDA"SKU 

NR EW. PLANU 0836
1. NUMER 015                         2. POWIERZCHNIA 0,58 ha 
3. Klasa i nazwa ulicy  

KD81 Teren ulicy lokalnej- odcinek ulicy Dolne Migowo 

4. PARAMETRY I WYPOSA�ENIE
1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj cych- od 0,0 do 23,0 m, jak na rysunku planu, 
2) pr!dko�� projektowa- 30 km/ha, 
3) przekrój- 1x2 pasy ruchu, 
4) dost!pno�� do terenów przyleg"ych- nieograniczona, 
5) wyposa#enie minimalne- chodniki. 

5. POWI ZANIA Z UK!ADEM ZEWN"TRZNYM 
poprzez odcinek pó"nocny ulicy Dolne Migowo z ulicami Dolne M"yny i F. Rakoczego (poza obszarem 
planu) 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ!CZESNEJ
nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY #RDODWISKA I PRZYRODY  
stosuje si! zasady ogólne 

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA!CE$ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala si!

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

10. ZASADY KSZTA!TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1) ma"a architektura- dopuszcza si!,
2) no�niki reklamowe- dopuszcza si!,
3) tymczasowe obiekty us"ugowo-handlowe- zgodnie z § 3 Uchwa"y,
4) urz dzenia techniczne- dopuszcza si! z wy" czeniem wolnostoj cych masztów i wie# telefonii
    komórkowej, 
5) ziele$- dopuszcza si!.

11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR"BNYCH PRZEPISÓW  
strefa ogranicze$ od planowanej napowietrznej linii wysokiego napi!cia 110 kV, jak na rysunku planu; 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr!bnymi 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U�YTKOWANIU  
planowana linia wysokiego napi!cia 110 kV 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B"D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
zaleca si! maksymaln  ochron! istniej cych drzew  

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

gralne czCWci s>:

1) czCW5 graÞ czna ! rysunek planu BrCtowo- rejon ulicy 
Dolne Migowo- odcinek poŽudniowy w mieWcie GdaMsku 
w skali 1: 1000 (zaŽ>cznik nr 1),

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu (zaŽ>cznik nr 2),

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM wŽasnych gminy oraz zasadach 
ich Þ nansowania (zaŽ>cznik nr 3).

§ 8

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

uchwaŽy wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 

zgodnoWci z prawem,
2) publikacji niniejszej uchwaŽy na stronie internetowej Miasta 

GdaMska.

§ 9

  UchwaŽa wchodzi w cycie z upŽywem 30 dni od ogŽoszenia 
jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego z 
wyj>tkiem § 8, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia uchwa-
Žy.

 Przewodnicz>cy
Rady Miasta GdaMska

Bogdan Oleszek
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ZaŽ>cznik nr 1

do UchwaŽy Nr XXXVI/1021/09

Rady Miasta GdaMska

z dnia 28 maja 2009 r.

ZaŽ>cznik nr 2

do UchwaŽy Nr XXXVI/1021/09

Rady Miasta GdaMska

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego BrCtowo " rejon ulicy Dolne Migowo " odcinek 
poŽudniowy w mieWcie GdaMsku
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projek-

tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

BrCtowo ! rejon ulicy Dolne Migowo ! odcinek poŽudniowy 

w mieWcie GdaMsku

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go BrCtowo " rejon ulicy Dolne Migowo " odcinek poŽudniowy 
w mieWcie GdaMsku byŽ wyŽocony do publicznego wgl>du w 
dniach od 03.03.2009 r. do 31.03.2009 r.
Dyskusja publiczna nad przyjCtymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwi>zaniami odbyŽa siC 16.03.2009 r. o godzinie 1700 

w Biurze Rozwoju GdaMska.
Termin skŽadania uwag do projektu planu miejscowego upŽyn>Ž 
14.04.2009 r.
Uwag nie wniesiono.

ZaŽ>cznik nr 3
do UchwaŽy Nr XXXVI/1021/09
Rady Miasta GdaMska
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego BrCtowo " rejon ulicy Dolne Migowo " odcinek 
poŽudniowy w mieWcie GdaMsku
RozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM wŽasnych gminy oraz zasadach 

ich Þ nansowania.

I. BUDOWA DRÓG I URZ=DZEL KOMUNIKACYJNYCH:
1. karta terenu nr 014-KD80, teren ulicy dojazdowej o przekro-

ju jedna jezdnia dwupasmowa z chodnikiem i uzbrojeniem 
" dŽugoW5 230 m,
! realizacja Þ nansowana z budcetu gminy,

! istniej> mocliwoWci wspóŽÞ nansowania na podstawie 

umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 

uzbrojenia wodoci>gowo, kanalizacyjnego i odwodnienia 

" ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW
2. karta terenu nr 015-KD81, teren ulicy lokalnej " odcinek 

ulicy Dolne Migowo o przekroju jedna jezdnia dwupasmowa 
z chodnikami i uzbrojeniem " dŽugoW5 465 m,
! realizacja Þ nansowana z budcetu gminy,

! istniej> mocliwoWci wspóŽÞ nansowania na podstawie 

umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 
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uzbrojenia wodoci>gowo, kanalizacyjnego i odwodnienia 

" ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW
  W skŽad uzbrojenia dróg wchodz>:

! wodoci>gi,

! przewody kanalizacji sanitarnej,

! przewody kanalizacji deszczowej,

! linie elektroenergetyczne,

! ciepŽoci>gi,

! gazoci>gi,

  wraz z urz>dzeniami sieciowymi.

 Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s> ze Wrod-

ków budcetowych gminy.

 Wodoci>gi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane 

s> ze Wrodków wŽaWciciela sieci.

 Linie elektroenergetyczne, ciepŽoci>gi i gazoci>gi realizo-

wane s> przez przedsiCbiorstwa energetyczne posiadaj>ce 

koncesje.

II. BUDOWA SIECI MAGISTRALNYCH:

 Budowa odcinka linii wysokiego napiCcia 110 kV relacji 

Zaspa-BrCtowo-Kokoszki o dŽugoWci ok. 530 m wzdŽuc 

zachodniej granicy obszaru planu.

! realizacja Þ nansowana przez przedsiCbiorstwo energe-

tyczne,

! uwarunkowaniem zewnCtrznym jest wykonanie, poza 

obszarem planu, pozostaŽych odcinków projektowanej 

linii o dŽugoWci Ž>cznej ok. 8 700 m.

2102

 UCHWAŸA Nr XXXII/724/09

Rady Miasta Gdyni

 z dnia 27 maja 2009 r.

 w sprawie zmiany uchwaŽy nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorz>dowych i niepublicznych (szkoŽy/placówki 

o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkóŽ podstawowych, szkóŽ gimnazjalnych, szkóŽ ponadgimnazjalnych, 

oWrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

  DziaŽaj>c na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z póan. zm) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorz>dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1592 z póan. zm) oraz art. 80 ust. 1-4 i art. 90 

ust. 1-4 ustawy z dnia 7 wrzeWnia 1991 r. o systemie oWwiaty 

(t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póa. zm) Rada Miasta 

uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Wprowadza siC do treWci UchwaŽy Nr XIV/329/07 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamo-

rz>dowych i niepublicznych (szkoŽy/placówki o uprawnieniach 

publicznych): przedszkoli, szkóŽ podstawowych, szkóŽ gimna-

zjalnych, szkóŽ ponadgimnazjalnych, oWrodków rewalidacyjno-

wychowawczych nastCpuj>ce zmiany:

1. podpunkt 2e zaŽ>cznika nr 1 do UchwaŽy Nr XIV/329/07 

Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007 r., otrzymuje 

brzmienie:

! "inne formy wychowania przedszkolnego tj.: niepub-

liczne zespoŽy wychowania przedszkolnego i punkty 

przedszkolne, otrzymuj> dotacjC, na wychowanka, w 

wysokoWci równej 40% ustalonych w budcecie gminy 

wydatków biec>cych ponoszonych w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez gminC, z tym ce na 

ucznia niepeŽnosprawnego w wysokoWci nie nicszej 

nic kwota przewidziana na niepeŽnosprawnego ucznia 

przedszkola i oddziaŽu przedszkolnego w czCWci oWwiato-

wej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminC. Warun-

kiem jej uzyskania jest zŽocenie przez osobC prowadz>c> 

inn> formC wychowania przedszkolnego wniosku o 

przyznanie dotacji wraz z informacj> o planowanej liczbie 

wychowanków na przyszŽy rok kalendarzowy, nazw> i 

numerem konta bankowego niepublicznego zespoŽu 

wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolne-

go. Wniosek nalecy zŽocy5 w Wydziale Edukacji UM nie 

póaniej nic do 30 wrzeWnia roku poprzedzaj>cego rok 

udzielenia dotacji.#

2. do treWci punktu 2 zaŽ>cznika nr 1 do UchwaŽy Nr XIV/329/07 

Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007 r., dodaje siC 

podpunkt 2f, który otrzymuje brzmienie:

! "jeceli do niepublicznego zespoŽu wychowania przed-

szkolnego i punktu przedszkolnego, uczCszcza uczeM 

nie bCd>cy mieszkaMcem gminy dotuj>cej tC formC wy-

chowania przedszkolnego, gmina, której mieszkaMcem 

jest ten uczeM, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie 

z pkt 2e#.

3. punkt 4 zaŽ>cznika nr 1 do UchwaŽy Nr XIV/329/07 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007 r., otrzymuje brzmie-

nie:

! "Osoba prowadz>ca szkoŽC lub jej dyrektor przekazuj>, 

raz w miesi>cu dane dotycz>ce liczby uczniów faktycznie 

uczCszczaj>cych do szkoŽy/placówki, wg stanu na dzieM 

10 danego miesi>ca (zgodnie ze stanem z ksiCgi ucznia 

i dziennika), najpóaniej do 15 dnia tego miesi>ca.#

   oraz dodaje siC podpunkt 4a, który otrzymuje brzmie-

nie:

! "dane ujCte w informacji o faktycznej liczbie uczniów 

zawieraj> imiC, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamiesz-

kania i zameldowania.#

4. do treWci punktu 5 zaŽ>cznika nr 1 do UchwaŽy Nr XIV/329/07 

Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007 r., dodaje siC 

podpunkt 5a, który otrzymuje brzmienie:

! "dotacje, o których mowa w pkt 5, s> przeznaczone na 

doÞ nansowanie realizacji zadaM szkoŽy lub placówki w 

zakresie ksztaŽcenia, wychowania i opieki, w tym pro-

Þ laktyki spoŽecznej. Dotacje mog> by5 wykorzystane 

wyŽ>cznie na pokrycie wydatków biec>cych szkoŽy lub 

placówki.#

5. treW5 punktu 8 zaŽ>cznika nr 1 do UchwaŽy Nr XIV/329/07 

Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007 r. otrzymuje 

brzmienie:

! "Organowi dotuj>cemu przysŽuguje prawo do kontrolo-

wania podanej przez szkoŽy/placówki liczby uczniów oraz 

przetwarzanie ich danych osobowych (o których mowa 

w pkt 4 i 4a), a takce dokumentów potwierdzaj>cych 

sposób ich ewidencjonowania w prowadzonej przez 

szkoŽC/placówkC dokumentacji przebiegu nauczania.#

  oraz dodaje siC podpunkt 8a, który otrzymuje brzmienie:

! "organowi dotuj>cemu przysŽuguje prawo do kontro-

lowania sposobu wykorzystania dotacji przyznanych 

szkoŽom/placówkom, o których mowa w pkt 5 i 5a.#
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