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zawartymi umowami, z budcetu gminy i ze aródeł zewnCtrz-
nych, tj. m.in.: ze Wrodków własnych przedsiCbiorstw wodo-

ci>gowo-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych 
i telekomunikacyjnych, kredytów i pocyczek, funduszy 
unijnych i innych.
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 UCHWAŁA Nr XXII/293/2009

Rady Miasta Sopotu

 z dnia 9 stycznia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 

ulic Królowej Jadwigi i Haffnera w mieWcie Sopocie dla terenu oznaczonego symbolem 01.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 zm.: 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 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 
803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 18 ust. 2 pkt 
5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
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, 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), Rada Miasta Sopotu 
uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Stwierdza siC zgodnoWć z ustaleniami „Studium uwarunko-
waM i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sopotu” i uchwala zmianC miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu ulic Królowej Jadwigi i Haffnera 
w mieWcie Sopocie uchwalonego uchwał> Nr XXIII/423/2005 
Rady Miasta Sopotu z dnia 11 lutego 2005 r. oznaczonego 
symbolem C-1/05 zwan> dalej „planem”, obejmuj>c> teren 
oznaczony symbolem 01 o powierzchni 0,89 ha w granicach 
jak na rysunku planu, stanowi>cym zał>cznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2

  Ustala siC jeden teren wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi 
pokrywaj>cymi siC z granicami planu oznaczony symbolem 
dwucyfrowym 01 oraz jego przeznaczenie (główn> funkcjC) 
oznaczone symbolem literowym:
  MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (wszel-
kie formy zabudowy mieszkaniowej).

§ 3

1. WyjaWnienie ucytych pojCć:
1) intensywnoWć zabudowy okreWlaj>, ustalone w kartach 

terenu: dopuszczalna wysokoWć zabudowy oraz do-
puszczalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod 
zabudowC;

2) wysokoWć zabudowy: wysokoWć budynku mierzona od 
naturalnej warstwicy terenu uWrednionej w granicach 
rzutu budynku do kalenicy wzglCdnie innego najwyc-
szego punktu budynku lub wg ustaleM szczegółowych 
(nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych);  

3) teren przeznaczony pod zabudowC: powierzchnia zabu-
dowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnCtrznych kra-
wCdzi budynku na powierzchniC terenu; do powierzchni 
zabudowy nie wlicza siC:
— powierzchni obiektów budowlanych ani ich czCWci nie 

wystaj>cych ponad powierzchniC terenu istniej>ce-
go,

— powierzchni elementów drugorzCdnych, np. schodów 
zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, daszków, markiz, 
wystCpów dachowych, oWwietlenia zewnCtrznego;

4) okreWlone na rysunku planu linie zabudowy nie dotycz> 
wykuszy, balkonów, schodów, ganków wejWciowych, 
werand;

5) ustalenie zakazu podziałów działek nie dotyczy mocli-
woWci podziałów koryguj>cych i porz>dkuj>cych;

6) ustalone w planie zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci nie dotycz> wydzieleM geodezyjnych dla 
sieci i urz>dzeM sieciowych infrastruktury technicznej;

7) stawka procentowa – podstawa do okreWlenia jednora-
zowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, okreWlonej w 
stosunku procentowym do wzrostu wartoWci nierucho-
moWci w zwi>zku z uchwaleniem planu na zasadach 
okreWlonych w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) stan istniej>cy – stan na rok 2008;
9) okreWlone w kartach terenu wskaaniki parkowania, 

sformułowane dla okreWlonych rodzajów funkcji, w 
przypadku inwestycji polegaj>cej na zmianie sposobu 
ucytkowania, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie ist-
niej>cych obiektów budowlanych lub ich czCWci, dotycz> 
powierzchni ucytkowej powycej 80 m2;

10) okreWlenie reklama stała na obiektach budowlanych 
lub wolnostoj>ca oznacza rodzaje reklam:
— w zakresie formy: – plakat, nieoWwietlon> planszC, 

napis na markizie,
— oWwietlon> planszC lub kaseton,
— ekran reklamowy (np. billboard, baner, transpa-

rent),
— w zakresie treWci: informacjC szersz> nic nazwa 

lokalu usługowego nie zwi>zana z jego siedzib> (np. 
zawieraj>c> asortyment usług lub towarów, slogan 
reklamowy);

11) karta terenu – zbiór przepisów szczegółowych niniej-
szej uchwały odnosz>cych siC do terenu wydzielonego 
liniami rozgraniczaj>cymi.

2. Ustalenia szczegółowe planu zawiera ponicsza Karta te-
renu nr 01.

KARTA TERENU Nr 01

1. NUMER TERENU: 01.
2. POWIERZCHNIA: 0,89 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU teren zabudowy miesz-

kaniowo – usługowej (wszelkie formy zabudowy mieszka-
niowej), max. dla usług – 100% powierzchni ucytkowej, 
max. dla mieszkalnictwa – 100% powierzchni ucytkowej 
z wył>czeniem budynków stanowi>cych pierzejC ulicy 
Bohaterów Monte Cassino; zakres dopuszczalnych funkcji 
usługowych: lecznictwo specjalistyczne, hotele, pensjonaty, 
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gastronomia, kultura, handel, biura, nieuci>cliwe rzemiosło 
usługowe itp.; dla budynków stanowi>cych pierzejC ulicy 
Bohaterów Monte Cassino: wymagane usługi w parterach, 
zakres dopuszczalnych funkcji usługowych – gastronomia, 
kultura, handel, hotele, pensjonaty – obowi>zuje zakaz 
likwidacji funkcji gastronomicznej, obiekty handlowe mog> 
zmienić funkcje wył>cznie na usługi z zakresu gastronomii 
lub kultury; w budynkach przy ul. Bohaterów Monte Cassino 
53 – 61 i Królowej Jadwigi 1 wyklucza siC funkcjC mieszka-
niow> z wyj>tkiem najwycszej kondygnacji budynku 55/57 
(poddasze).

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
4.1 nowa zabudowa musi być zharmonizowana pod wzglC-

dem zasad podziałów i proporcji, a takce detali i kolo-
rystyki oraz zastosowanych materiałów budowlanych 
z formami historycznej zabudowy w rejonie Dolnego 
Sopotu, a takce podporz>dkować siC celowi uzyskania 
harmonijnej całoWci zespołu urbanistycznego;

4.2 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
okreWlaj> ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11.

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU:
5.1 linie zabudowy – jak na rysunku planu, dodatkowo dla 

działki nr 94/8 ustala siC minimalne odległoWci zabu-
dowy:
— od granicy działki nr 93 – 6,0 m,
— od granicy działki nr 92/3 – parter – 6,0 m, 1 piCtro 

– 8,0 m, 2 piCtro – 10,0 m;
5.2 wysokoWć zabudowy – jak w stanie istniej>cym, dla 

działki 94/8 – 12 m, na czCWci budynku nr 55-57 na dłu-
goWci do 20 m od południowej granicy planu dopuszcza 
siC mocliwoWć nadbudowy do 16,5 m; zasady ochrony 
zabudowy historycznej, jak w pkt 8.2;

5.3 maksymalna wielkoWć terenu przeznaczonego pod 
zabudowC – 40%, dla działki nr 94/8 – 60% powierzchni 
działki, ograniczenie nie dotyczy zabudowy odtworze-
niowej, gdzie dopuszcza siC zachowanie istniej>cej 
powierzchni zabudowanej;

5.4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna – min. 
55% pow. działki dla działek o powierzchni zabudowy 
do 40% powierzchni zabudowanej, obowi>zuje zacho-
wanie przedogródków; na tarasach zabudowy działki 
94/8 wymagana zieleM;

5.5  forma zabudowy – pierzejowa i wolnostoj>ca;
5.6 geometria dachu – dachy spadziste o k>cie nachylenia 

połaci dachowych do 45o lub mansardowe;
5.7 intensywnoWć zabudowy okreWlaj> ustalenia zawarte 

w pkt 5.2 i 5.3;
5.8 inne:

a) wymagane publiczne przejWcia piesze jak na rysun-
ku planu;

b) wymagany wysoki poziom architektury i wykoMcze-
nia.

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHO-
MOVCI:
6.1 wielkoWć działki – jak w stanie istniej>cym (podział 

historyczny);
6.2 szerokoWć frontu działek – jak w stanie istniej>cym 

(podział historyczny);
6.3 k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa dro-

gowego – jak w stanie istniej>cym –(± 5o);
6.4 obszary wymagaj>ce przeprowadzenia scaleM i po-

działów nieruchomoWci – nie ustala siC.
6.5 Dopuszcza siC:

a) wydzielenia terenu pod obiekty i urz>dzenia infra-
struktury technicznej;

b) ł>czenie działek i podziały wewnCtrzne.
7. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:

7.1 ochrona ozdobnego drzewostanu i przedogródków od 
strony ul. Królowej Jadwigi;

7.2 nowo wprowadzane gatunki roWlin dostosować do 
warunków siedliskowych;

7.3 ze wzglCdu na słabe przewietrzanie terenu ograniczyć 
wprowadzanie zadrzewieM.

8. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRA-
JOBRAZU KULTUROWEGO:
8.1 obszar objCty planem połocony jest w zasiCgu strefy 

restauracji urbanistycznej zespołu urbanistyczno – kra-
jobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru zabytków 
województwa decyzj> nr 771 z dnia 12.02.1979 r.;

8.2 teren 01 połocony jest w zasiCgu, wyznaczonej w 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sopotu, strefy „A” pełnej ochro-
ny historycznej struktury przestrzennej – przedmiot 
ochrony stanowi>:
a) historyczny układ przestrzenny miasta, czyli w 

sytuacji terenu 01 historyczne rozplanowanie zabu-
dowy, jej gabaryty, zasadnicze proporcje i charakter 
architektury, a takce podziały działek, rozplanowanie 
wnCtrz ulicznych, linie zabudowy;

b) historyczna zabudowa:
 — dom mieszkalny (kamienica kilkumieszkaniowa z 

lat 1908-1909) przy ul. Królowej Jadwigi 3, obiekt 
wpisany do rejestru zabytków – nr decyzji 776 z 
dnia 30.01.1978 r. – ochrona pełna,

 — dom mieszkalny (kamienica kilkumieszkaniowa z 
lat 1908-1909) przy ul. Królowej Jadwigi 5, obiekt 
wpisany do rejestru zabytków – nr decyzji 771 z 
dnia 30.01.1978 r. – ochrona pełna,

 — dom mieszkalny (kamienica wielomieszkaniowa 
z roku 1916) przy ul. Królowej Jadwigi 7, obiekt 
wpisany do rejestru zabytków – nr decyzji 781 z 
dnia 30.01.1978 r. – ochrona pełna,

 — dom mieszkalny (kamienica wielomieszkaniowa 
z roku 1916) przy ul. Królowej Jadwigi 9, obiekt 
wpisany do rejestru zabytków – nr decyzji 783 z 
dnia 30.01.1978 r. – ochrona pełna,

 — kamienice:
   ul. Bohaterów Monte Cassino 51 z ok. 1910 r.,
   ul. Morska 4 z 1907 r.,
   ul. Haffnera 4 z ok. 1900 r.,
   ul. Haffnera 8 z 1892 r. (o charakterze pensjona-

towym),
   ochrona elewacji od strony ulic, k>ta nachylenia 

i pokrycia połaci dachowych, wysokoWci
      — budynek usługowy:

  ul. Bohaterów Monte Cassino 55-57 z ok. 1910 r. 
– ochrona pierwotnej bryły budynku od ulicy Bo-
haterów Monte Cassino; dopuszcza siC likwidacjC 
czCWci budynku w granicach planu;

8.3 warunki konserwatorskie dla obiektów projektowa-
nych:
a) w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej>-

cych budynków wymagane jest zachowanie zasady 
kompozycji architektonicznej;

b) w warstwie zewnCtrznej budynków obowi>zuje 
stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych 
(jak cegła ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, 
wapieM, dachówka ceramiczna, drewno, celazo 
kute, mosi>dz, mieda, cynk, ołów itp.) oraz detali 
architektonicznych wywodz>cych siC z form histo-
rycznych;
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c) obowi>zuje wymóg sporz>dzania i uzgadniania z 
właWciwym konserwatorem zabytków studiów kra-
jobrazowo – architektonicznych, których zadaniem 
jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w 
kontekWcie krajobrazu otoczenia;

8.4 warunki inne:
a) zakaz stosowania reklam stałych na obiektach 

budowlanych i reklam wolnostoj>cych; dla treWci 
reklamowych usług znajduj>cych siC w budynkach 
ogranicza siC powierzchniC reklam do 1 m2;

b) zakaz zabudowy loggii i balkonów;
c) ochrona stolarki okiennej i drzwiowej – w przy-

padku wymiany wymagana stolarka drewniana z 
rekonstrukcj> detali, ustalenie dotyczy zabudowy 
historycznej (pkt 8.2);

d) ochrona historycznych ogrodzeM przy ul. Królowej 
Jadwigi przed posesjami: Morska 4, i Królowej Ja-
dwigi 3, 5, 7, 9 – dla pozostałych posesji zaleca siC 
dostosowanie ogrodzeM do form historycznych.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
9.1 ustalenia dotycz>ce noWników reklamowych jak w pkt 

8.4;
9.2 urz>dzenia techniczne – wymagane oWwietlenie pub-

licznych przejWć pieszych.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW:
10.1 obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków, 

jak w pkt 8 – sposób zagospodarowania okreWlaj> 
ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu;

10.2 teren połocony jest w zasiCgu obszaru „B” ochro-
ny uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób 
zagospodarowania okreWlaj> ustalenia zawarte w 
niniejszej karcie terenu.

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKO-
WANIU:
11.1 zagospodarowanie zgodne z przepisami szczegól-

nymi dotycz>cymi terenów i obiektów wyszczegól-
nionych w pkt 10.

12. ZASADY DOTYCZ=CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
12.1 dostCpnoWć drogowa – od ulic Haffnera, Królowej 

Jadwigi i Morskiej;
12.2 parkingi – min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszka-

nie oraz dodatkowo 1 miejsce dla 5 mieszkaM, dla 
hoteli i pensjonatów min. 2 miejsca postojowe na 10 
łócek; dla innych usług min. 2,5 miejsc postojowych 
na 100 m2 pow. ucytkowej usług – czCWciowo poza 
granicami planu; w przypadku wymiany istniej>cych 
budynków wymaga siC jako minimum, budowy 1 
kondygnacji parkingu podziemnego wraz z urz>-
dzeniami technicznymi, o powierzchni równej po-
wierzchni zabudowy, zlokalizowanego w granicach 
działki niezalecnie od linii zabudowy okreWlonych na 
rysunku planu; ustala siC mocliwoWć budowy windy 
jako obiektu integralnie zwi>zanego z parkingiem 
podziemnym, równiec niezalecnie od linii zabudowy 
okreWlonych na rysunku planu;

12.3 zaopatrzenie w wodC – z ogólnomiejskiej sieci na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci;

12.4  odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
sieci kanalizacji sanitarnej;

12.5 odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej 
kanalizacji deszczowej;

12.6 zaopatrzenie w energiC elektryczn> – z ogólnomiej-
skiej sieci elektroenergetycznej;

12.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci rozdzielczej;
12.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 

indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub 
inne proekologiczne;

12.9 gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na 
zorganizowane składowisko odpadów.

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENÓW:
13.1 dopuszcza siC istniej>cy sposób ucytkowania do 

czasu zagospodarowania docelowego.
14. STAWKA PROCENTOWA: 0%, dla działki nr 94/8 

– 30%.
15. INNE ZAPISY:

15.1 ustala siC mocliwoWć budowy i modernizacji pod-
ziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci 
teletechnicznych, informatycznych;

15.2 dopuszcza siC mocliwoWć budowy niewielkich obiek-
tów infrastruktury technicznej;

15.3 zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej;

15.4 zakaz budowy garacy naziemnych; zaleca siC 
rozbiórkC 4 boksów garacowych połoconych na 
działkach 94/9, 94/10, 94/11, 94/12 i dopuszcza siC 
ich odtworzenie na działce 94/4 na granicy z działk> 
126, jako jednego zespołu garacy naziemnych;

15.5 dopuszcza siC realizacjC garacy i parkingów pod-
ziemnych, w tym poza obrysem rzutu budynku, pod 
warunkiem całkowitego zagłCbienia w gruncie;

15.6 wykonanie obiektów budowlanych nalecy po-
przedzić szczegółowym rozpoznaniem warunków 
geologiczno – incynierskich i hydrogeologicznych, 
przeprowadzonym zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami: rozporz>dzeniem w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowiania obiektów 
budowlanych, ustaw> Prawo geologiczne i górni-
cze oraz przepisami wykonawczymi do ustawy; w 
przypadku koniecznoWci prowadzenia odwodnieM 
budowlanych prace te prowadzić zgodnie z wyma-
ganiami okreWlonymi w ustawie Prawo wodne; w 
projektach budowlanych obiektów posadowianych 
ponicej poziomu zwierciadła wód podziemnych 
nalecy przewidzieć rozwi>zania zapobiegaj>ce 
podpiCtrzaniu wód.

§ 4

1. CzCWć grafi czna zmiany planu, rysunek planu w skali 1:1000 
stanowi zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5

  Zobowi>zuje siC Prezydenta Miasta Sopotu do przedsta-
wienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z 
dokumentacj> planistyczn> w celu oceny zgodnoWci z pra-
wem.

§ 6

  Traci moc we fragmencie objCtym granicami niniejszego 
planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
rejonu ulic Królowej Jadwigi i Haffnera w mieWcie Sopocie 
uchwalony Uchwał> Nr XXIII/423/2005 Rady Miasta Sopotu 
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z dnia 11 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 22 z 
dnia 11 marca 2005 r., poz. 453).

§ 7

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-
go z wyj>tkiem § 5, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 
uchwały.

 Przewodnicz>cy
Rady Miasta Sopotu

Wieczesław Augustyniak

Zał>cznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/293/2009 
Rady Miasta Sopotu 
z dnia 9 stycznia 2009 r. 
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Zał>cznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/293/2009 
Rady Miasta Sopotu 
z dnia 9 stycznia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego rejonu ulic Królowej Jadwi-

gi i Haffnera w mieWcie Sopocie dla terenu oznaczonego 

symbolem 01 w mieWcie Sopocie

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu
I. Projekt planu został wyłocony do publicznego wgl>du 

w dniach od 09 czerwca 2008 r. do 01 lipca 2008 r. W usta-
wowym terminie do projektu planu uwagi wnieWli:

  A. PaMstwo
Danuta i Adam WiWniewscy, ul. Królowej Jadwigi 5 m. 7
Mirosława i Zbigniew ZieleM, ul. Królowej Jadwigi 5 m. 9
Elcbieta Nicnik, ul. Królowej Jadwigi 5 m. 5
Urszula i Zbigniew Rusowicz, ul. Królowej Jadwigi 5 m. 6
Leokadia Hinz, ul. Królowej Jadwigi 3 m. 4
Danuta i Edward Kijak, ul. Królowej Jadwigi 3 m. 2b
Stanisław i Bocena Lietz, ul. Królowej Jadwigi 3 m. 2

  Uwagi dotycz>:
 1 – zakresu dopuszczalnych usług – usługi gastronomiczne 

i rozrywkowe zdaniem wnosz>cych powinny być nieuci>c-
liwe pod wzglCdem hałasu, bez mocliwoWci organizowania 
koncertów „na cywo”,

 2 – wymagaM parkingowych – w przypadku realizacji 
nowych inwestycji inwestor powinien zostać zobowi>zany 
do zorganizowania miejsc postojowych bez wliczania do 
bilansu istniej>cych miejsc wzdłuc ul. Królowej Jadwigi,

 3 – ustaleM umocliwiaj>cych budowC garacy podziemnych 
– wprowadzić zakaz budowy garacy podziemnych ze 
wzglCdu na „ mocno nadw>tlon> kondycjC budynków przy 
ul. Królowej Jadwigi 3, 5, 7 i 9”,

 4 – przeznaczenia działki nr 94/4 – wnosz>cy proponuj> 
przeznaczyć tC działkC na miejsca postojowe dla miesz-
kaMców budynków przy ul. Królowej Jadwigi 3, 5, 7 i 9, 
uzasadniaj>c tC propozycjC brakiem mocliwoWci parkowania 
po powrocie z pracy

 5 – dopuszczalnej wysokoWci zabudowy na działce nr 94/8 
– wnosz>cy proponuj> zachowanie wysokoWci budynku 
istniej>cego,

 6 – linii zabudowy na działce nr 94/8 – wnosz>cy proponuj> 
zachować od strony północnej liniC zabudowy okreWlon> 
przez czCWć wysok> budynku kina „Polonia” ze wzglCdu na 
obawC przed efektem „studni” i brakiem dostCpu Wwiatła 
słonecznego.

  B. Pani Krystyna Maj, ul. Królowej Jadwigi 7 m. 3
 Uwagi s> tocsame z uwagami wymienionymi w pkt I., z 

wyj>tkiem uwagi 4, która to uwaga nie została ujCta w 
piWmie wnosz>cej.

 Uwagi czCWciowo uwzglCdnione:
  Ad. 5 i 6
— RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi 

czCWciowo uwzglCdnione.
— RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co: dopuszczona 

wysokoWć zabudowy na terenie działki nr 94/8 nie prze-
kracza wysokoWci s>siaduj>cej zabudowy, projekt planu 
uzyskał uzgodnienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. Nie widzi siC uzasadnienia ograniczenia 
wysokoWci i linii zabudowy do gabarytów istniej>cego 

budynku. Warunki naturalnego oWwietlenia pomieszczeM 
okreWlaj> przepisy odrCbne. Projekt budowlany musi 
uwzglCdniać te przepisy. Niezalecnie od powycszego, w 
celu zminimalizowania efektu „studni” – wprowadzono dla 
działki nr 94/8 dodatkowe ustalenia:
a) dotycz>ce minimalnych odległoWci zabudowy: od granicy 

działki nr 93 – 6,0 m, od granicy działki nr 92/3 – parter 
– 6,0 m, 1 piCtro – 8,0 m, 2 piCtro – 10,0 m;

b) dotycz>ce zieleni: na tarasach zabudowy działki 94/8 
wymagana zieleM.

  Uwaga bezprzedmiotowa nie uwzglCdniona:
  Ad. 4
— RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 

bezprzedmiotowa – nie uwzglCdniona.
— RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co: ustalenia pro-

jektu planu nie wykluczaj> mocliwoWci organizacji miejsc 
postojowych na terenie działki nr 94/4.

 Uwagi nie uwzglCdnione:
 Ad. 1
— RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nie 

uwzglCdniona.
— RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co: dopuszczalne 

normy hałasu reguluje Rozporz>dzenie Ministra Vrodowi-
ska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w Wrodowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 
2007 r. Nr 120 poz. 826).

 Ad. 2
— RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nie 

uwzglCdniona.
— RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co: sytuacja 

parkingowa w Wcisłym centrum miasta Sopotu, do którego 
nalecy obszar objCty planem jest trudna. Ustalenia projektu 
planu w tym zakresie s> nastCpuj>ce: w przypadku wymiany 
istniej>cych budynków wymaga siC jako minimum, budowy 
1 kondygnacji parkingu podziemnego wraz z urz>dzeniami 
technicznymi, o powierzchni równej powierzchni zabudo-
wy.

 Ze wzglCdu na duc> intensywnoWć zabudowy i brak moc-
liwoWci zabezpieczenia potrzeb parkingowych w obrCbie 
działek, w projekcie planu dopuszcza siC lokalizacjC czCWci 
miejsc postojowych, wynikaj>cych z przyjCtych wskaaników 
– poza granicami planu.

 Ad. 3
— RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nie 

uwzglCdniona.
— RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co: nie widzi 

siC mocliwoWci poprawy standardu zabudowy w Wcisłym 
centrum bez wymiany budynków lub ich fragmentów o 
złej kondycji technicznej. Budowa nowych obiektów musi 
mieć zagwarantowane minimum powierzchni parkingowej, 
ceby nie pogłCbiać defi cytu miejsc postojowych w centrum. 
Jedynym rozwi>zaniem w tej sytuacji jest dopuszczenie 
parkingów podziemnych. OchronC zabudowy s>siaduj>cej 
gwarantuj> przepisy odrCbne, w tym ustawa Prawo Budow-
lane.

 Po ustawowym terminie uwagi wniosła:
 Pani Ewa CieWlak, ul. Królowej Jadwigi 3 m. 2a.Uwagi s> 

tocsame z uwagami wymienionymi w pkt 1.
II. Projekt planu został powtórnie wyłocony do publicznego 

wgl>du w dniach od 03 listopada 2008 r. do 01 grudnia 
2008 r. W ustawowym terminie do projektu planu uwagi 
wnieWli:

Poz. 1338



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 67 — 4516 —

A. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Królowej Jadwigi 3, w tym 
paMstwo:

  Elcbieta Baczewska-Staszak,
  Leokadia Hirsz,
  Danuta i Edward Kijak,
  Bocena Lietz,
  Stanisław Lietz.

 Uwagi dotycz>:
 1 – wprowadzenia obligatoryjnego zapisu dotycz>cego 

wykonania analizy cienia w celu zapewnienia w budynkach 
przy ul. Królowej Jadwigi 3 i 5 minimalnego czasu nasło-
necznienia pomieszczeniom mieszkalnym w parterze,

 2— skorygowania linii zabudowy w celu doprowadzenia 
do zgodnoWci rysunku planu z tekstem w pkt 5.1,

 3 – zastosowania technologii nie powoduj>cych drgaM oraz 
nie wytwarzaj>cych leja depresyjnego przy wszystkich 
pracach ziemnych i zwi>zanych z wykopami dla konstrukcji 
ponicej poziomu gruntu,

 4 – doprecyzowania pojCcia „tarasów”.
 Zawarte w treWci pisma pytanie dotycz>ce usytuowania 

czCWci projektowanej zabudowy o wysokoWci 16,5 m nie 
zostało zakwalifi kowane jako uwaga ze wzglCdu na formC 
pytaj>c>, dla której odpowieda zawarta jest w treWci ustaleM 
projektu planu.
B. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Królowej Jadwigi 5, 

w tym paMstwo:
  Zbigniew Rusowicz,
  Urszula Rusowicz,
  Elcbieta Niznik,
  Mirosława ZieleM.

 Uwagi s> tocsame z uwagami wymienionymi w pkt 1.
 Uwagi nie uwzglCdnione:
 Ad. 1
— RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nie 

uwzglCdniona.
— RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co: warunki 

naturalnego oWwietlenia pomieszczeM okreWlaj> przepisy 
Rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 z 2002 r., z póan. zm.). Projekt budowlany musi 
uwzglCdniać te przepisy.

 Ad. 2
— RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nie 

uwzglCdniona.
— RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co: linie zabudo-

wy okreWla tekst uchwały i rysunek planu, który stanowi 
zał>cznik nr 1 do uchwały. Tekst zawiera uszczegółowienie 
ustaleM zawartych na rysunku planu.

 Ad. 3
— RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nie 

uwzglCdniona.
— RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co: w projekcie 

planu w pkt 15.6 ustala siC: wykonanie obiektów budowla-
nych nalecy poprzedzić szczegółowym rozpoznaniem wa-

runków geologiczno – incynierskich i hydrogeologicznych, 
przeprowadzonym zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami: 
rozporz>dzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowiania obiektów budowlanych, ustaw> 
Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wykonaw-
czymi do ustawy; w przypadku koniecznoWci prowadzenia 
odwodnieM budowlanych prace te prowadzić zgodnie z 
wymaganiami okreWlonymi w ustawie Prawo wodne; w 
projektach budowlanych obiektów posadowianych ponicej 
poziomu zwierciadła wód podziemnych nalecy przewidzieć 
rozwi>zania zapobiegaj>ce podpiCtrzaniu wód.

 Niezalecnie od powycszego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Nr 156, poz. 
1118 z 2006 r.), obiekt budowlany oraz zwi>zane z nim 
urz>dzenia budowlane nalecy, bior>c pod uwagC przewidy-
wany okres ucytkowania, projektować i budować w sposób 
okreWlony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych, 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniaj>c 
ochronC miCdzy innymi przed:
— pozbawieniem:
— dostCpu do drogi publicznej,
— mocliwoWci korzystania z wody, kanalizacji, energii elek-

trycznej i cieplnej oraz ze Wrodków ł>cznoWci,
— dostCpu Wwiatła dziennego do pomieszczeM przezna-

czonych na pobyt ludzi,
— uci>cliwoWciami powodowanymi przez hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
— zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

 Ad. 4
— RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nie 

uwzglCdniona.
— RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co: pojCcie „tara-

sów” nie wymaga doprecyzowania w planie zagospoda-
rowania przestrzennego, jest wystarczaj>co oczywiste i 
zrozumiałe w potocznym rozumieniu tego słowa.

 

Zał>cznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/293/2009 
Rady Miasta Sopotu 
z dnia 9 stycznia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego rejonu ulic Królowej Jadwi-

gi i Haffnera w mieWcie Sopocie dla terenu oznaczonego 

symbolem 01 w mieWcie Sopocie

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania
I. BUDOWA DRÓG:
Zmiany wprowadzone do planu nie przewiduj> inwestycji z za-
kresu komunikacji, które nalec> do zadaM własnych gminy.
II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Zmiany wprowadzone do planu nie przewiduj> inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy.
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