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UCHWAŁA Nr XXX/838/08
Rady Miasta GdaMska

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna 
rejon zespołu Młyna XV 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), i 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) 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 Oliwa Górna rejon zespołu Młyna XV w mie-

Wcie GdaMsku (o numerze ewidencyjnym 0238) zwany dalej 

„planem”, obejmuj>cy obszar około 3,2 ha ograniczony:

  — od południa odnog> ulicy Bytowskiej,

— od zachodu zespołem ogrodów działkowych,

— od północy zespołem zabudowy przy ul. Bytowskiej 1 

i Kuani Wodnej,

— od wschodu ulic> Bytowsk>.

§ 2

  WyjaWnienie pojCć ucytych w niniejszym planie:

1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi o 

jednakowych zasadach zagospodarowania, którego prze-

znaczenie zostało 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) intensywnoWć zabudowy – stosunek powierzchni całkowitej 

wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków 

na działce do powierzchni działki. W karcie terenu mocna 

ustalić intensywnoWć zabudowy dla terenu.

3) powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni 

wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie 

zewnCtrznym budynku z wł>czeniem tynków i okładzin, 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 kotłownia. Do powierzchni całkowitej nie wlicza 

siC przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, 

tarasów

4) powierzchnia ucytkowa budynku – powierzchnia całkowita 

pomniejszona o powierzchnie zajCte przez: konstrukcjC, in-

stalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane 

garace i parkingi oraz pomieszczenia nieucytkowe

5) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> działalnoW-
ci> gospodarcz> – mieszkanie:

a) właWciciela podmiotu gospodarczego,

b) stróca lub

c) technologa, o ile działalnoWć wymaga całodobowego 

nadzoru technologicznego,

 na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. Dopusz-

cza siC najwycej dwa mieszkania (w odrCbnym budynku 

mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz>), przy czym ł>czna powierzch-

nia ucytkowa mieszkaM nie moce przekraczać ł>cznej po-

wierzchni ucytkowej wykorzystywanej na cele działalnoWci 

gospodarczej

  6) typ zabudowy – zespół nastCpuj>cych cech zabudowy: 

usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, 

rodzaj dachu (płaski, stromy).

 Jeceli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie 

w typie zabudowy istniej>cej – typ ten okreWla zabudowa 

istniej>ca w bezpoWrednim s>siedztwie projektowanej. 

Na fragmentach niezabudowanych, poza bezpoWrednim 

s>siedztwem zabudowy istniej>cej – ustalenie typu zabu-

dowy nie obowi>zuje, chyba ce takce dla tych fragmentów 

został ustalony obowi>zuj>cy typ zabudowy

  7) wysokoWć zabudowy – wysokoWć mierzona od najnicszej 

rzCdnej rzutu pionowego obrysu Wcian lub podpór naj-

nicszej kondygnacji nadziemnej na powierzchniC terenu 

(odwzorowan> na podkładzie mapowym rysunku planu) 

do najwycszej kalenicy dachu lub najwycszego punktu na 

pokryciu kubatury budynku albo attyki.

 Do wysokoWci zabudowy nie wlicza siC urz>dzeM, insta-

lacji i elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, 

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

anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, 

nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dawigów, 

centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które 

postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległoWci od 

zabudowy nie mniejszych nic dwie i nie wiCkszych nic 
trzy jej wysokoWci) nie podwycszaj> optycznie zabudowy 

swoj> mas>.

 Dopuszcza siC mierzenie wysokoWci oddzielnie dla po-

szczególnych czCWci budynków

  8) bryła budynku – zespół nastCpuj>cych cech budynku: typ 

zabudowy, kształt dachu, rozczłonkowanie

a) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek 

kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczółkowy, 

pulpitowy itp.), k>t nachylenia połaci, kolor i materiał 
pokrycia,

b) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zrócnicowanie 

wysokoWci budynku, cokół, ryzality, wnCki, wykusze, 

wiecyczki, lukarny, balkony,

  9) charakter budynku – zespół nastCpuj>cych cech budynku: 

bryła budynku, rozplanowanie i proporcje otworów okien-

nych, kolorystyka

10) dach stromy – dach, który spełnia równoczeWnie nastC-

puj>ce warunki:

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

wiCkszym nic 30o, w przypadku górnej połaci dachu 

mansardowego – pod k>tem wiCkszym nic 10o

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym 

nachyleniu nie przekracza połowy całej powierzchni 

przykrytej dachem

 Za dach stromy uwaca siC równiec dachy w kształcie 

kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu
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 11) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie 

(OSTAB) – ci>gła struktura przestrzenna wi>c>ca ze sob> 

najbardziej wartoWciowe, rócnorodne tereny zieleni i frag-

menty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) 

oraz wybrane tereny zainwestowania miejskiego  o ogra-

niczonej zabudowie, a takce zapewniaj>ca ich powi>zanie 

z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa 

siC z podstawowych elementów strukturalnych i ci>gów 

ł>cz>cych, które zapewniaj> zachowanie w jego obrCbie 

ekologicznych reguł ci>głoWci w czasie i przestrzeni oraz 

rócnorodnoWci biologicznej

12) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 

ograniczaj>ca obszar, na którym dopuszcza siC wzno-

szenie budynków oraz – okreWlonych w ustaleniach planu 

– budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, 

gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeM nad wej-

Wciami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnCtrznych, 

pochylni, tarasów, czCWci podziemnych obiektów budow-

lanych, o ile ustalenia planu nie stanowi> inaczej,

13) obowi>zuj>ca linia zabudowy – maksymalna nieprzekra-

czalna linia zabudowy, na której musi być usytuowane 

przynajmniej 80% powierzchni elewacji budynku oraz 

– okreWlonych w ustaleniach planu – budowli,

14) układ odwadniaj>cy – układ obejmuj>cy szczelne, otwarte 

lub zamkniCte systemy kanalizacji deszczowej, cieki na-

turalne, kanały, rowy i drenace
15) 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, podmokłoWci), lokalne powi>zania 

ekologiczne, zieleM izolacyjna. Minimum 80% obszaru tej 

zieleni musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna. 

W karcie terenu mocna ustalić odrCbnie dla tych obsza-

rów wiCkszy jej udział. Jako zieleM towarzysz>ca innym 

funkcjom, utrzymywana i pielCgnowana przez właWciciela 

terenu (ucytkownika) moce ona być urz>dzona i słucyć 
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:

— Wciecki piesze i rowerowe, mał> architekturC i placyki 

zabaw dla dzieci, drogi eksploatacyjne dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej, chyba ce w karcie terenu 

ustalono inaczej,

— terenowe urz>dzenia sportowo-rekreacyjne o po-

wierzchniach nie przekraczaj>cych powierzchni boisk 

do gier małych – w przypadku dopuszczenia ich 

w karcie terenu,

— 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)

§ 3

  Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotycz>ce 

przeznaczenia terenów ucyte w niniejszym planie:

  U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, 

z wył>czeniem:

1) rzemiosła produkcyjnego

2) stacji paliw

3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierni-

czych

4) stacji obsługi samochodów ciCcarowych i autobusów

  Dopuszcza siC:

1) parkingi i garace dla samochodów osobowych

2) salony samochodowe (z serwisem)

3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni

4) budynki zamieszkania zbiorowego

5) mieszkania integralnie zwi>zane z prowadzon> działal-

noWci> gospodarcz>
   ZP tereny zieleni urz>dzonej, takie jak: parki, ogrody, zie-

leM towarzysz>ca obiektom budowlanym, zieleMce, arboreta, 

alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfi kacje

§ 4

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

czonych powierzchni szczelnych wymagaj> oczyszczenia, 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

2. Cały obszar planu połocony jest w powierzchniach ograni-

czaj>cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych 

oraz naturalnych, wynikaj>cych z usytuowania Portu Lot-

niczego GdaMsk im. Lecha WałCsy – zagospodarowanie 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

§ 5

1. Ustala siC wskaaniki parkingowe do obliczania zapotrze-

bowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych.

Wska niki miejsc 
postojowych 

strefa CLp. Rodzaj funkcji 
Podstawa 

odniesienia 
strefa nieograniczonego 

parkowania 

1 2 3 4

1. Budynki mieszkalne 
jednorodzinne 

1 mieszkanie MIN. 2 

2. Hotele 1 pokój MIN. 0,6 

3. Restauracje, kawiarnie, bary
100 miejsc 
konsumpc. 

MIN. 15 

4.
Muzea ma e do 1000 m

2

powierzchni wystawienniczej
1000 m

2
 pow. 

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

5. Kryte p ywalnie 100 m² lustra wody MIN. 5 

6. Korty tenisowe (bez widzów) 1 kort MIN. 2 
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 wskaaniki parkingowe 

stosuje siC odpowiednio.

§ 6

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 3 tereny 

oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do 003.

2. Ustalenia szczegółowe planu s> nastCpuj>ce:

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA 
REJON ZESPOŁU MŁYNA XV W MIEVCIE GDALSKU

NR EW. PLANU 0238
1. NUMER 001                                          2. POWIERZCHNIA 1,69 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

ZP TERENY ZIELENI URZ DZONEJ

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) ogólnodost pny ci g pieszo rowerowy wzd u  granicy z terenem 003-U33, jak na rysunku planu  
2) stosuje si  zasady, o których mowa w pkt 7,10,11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy – nie dotyczy 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie dotyczy 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni dzia ki
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 – z ul. Bytowskiej (poza granicami planu) 
2) parkingi – wyklucza si , z zastrze eniem pkt 13.1) 
3) zaopatrzenie w wod  – z sieci wodoci gowej 
4) odprowadzenie cieków – nie dotyczy 
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 – 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
1) strefy ochrony dóbr kultury – teren obj ty stref  ochrony krajobrazu i rodowiska naturalnego. 
2)    zasady kszta towania struktury przestrzennej:   

a) istniej ce ukszta towanie terenu do zachowania,
b) ogrodzenia mo liwe wy cznie a urowe, z wykluczeniem prz se  z prefabrykatów betonowych,
c) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych i betonowych, 
d) zakaz lokalizacji wolnostoj cych masztów telefonii komórkowej, 
e) zakaz lokalizacji no ników reklamowych wolnostoj cych oraz umieszczania reklam na 

ogrodzeniach 
f) ogrodzenia terenu nie mog  przes ania  panoram widokowych w g b doliny; 
g) zakaz wprowadzenia zwartej zieleni wysokiej przes aniaj cej panoramy widokowe w g b doliny 

w pasie pomi dzy potokiem i zbiornikiem retencyjnym, a ul. Bytowsk ,
3)    zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych: 

a) ochronie podlega historyczny uk ad wodny wraz z urz dzeniami towarzysz cymi. 
b) zachowa  otwarty przebieg koryt potoków, dopuszcza si  regulacj  przekroju poprzecznego 

i umocnienie brzegów z wy czeniem powierzchni betonowych 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
1) teren obj ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 
2) maksymalne zachowanie istniej cego drzewostanu  
3) utrzymanie wokó  pomnika przyrody, o którym mowa w pkt. 18.2), powierzchni biologicznie czynnej, 

w sytuacjach szczególnych dopuszcza si  wykonanie nawierzchni a urowej 
4) zachowanie szerokiego (10 m) pasa istniej cej ro linno ci hydrogenicznej wokó  zbiornika Prochowego 
5) zastosowanie powierzchni przepuszczalnej lub pó przepuszczalnej dla ogólnodost pnego ci gu pieszo-

rowerowego  
6) w przypadku wycinki drzew nale y posadzi  3 nowe nasadzenia (zgodne z siedliskiem) za 1 wyci te drzewo 
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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  
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
1) ca y obszar planu po o ony w obr bie terenu wpisanego do rejestru zabytków jako uk ad urbanistyczny Starej 

Oliwy wraz z zespo em Potoku Oliwskiego – zagospodarowanie zgodne z przepisami odr bnymi 
2) na terenie znajduj  si  Potok Oliwski, Potok Prochowy, zbiornik retencyjny nr 11 stanowi ce wody p yn ce – 

zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
nie ustala si

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
1) na terenie znajduj  si  Potok Oliwski, Potok Prochowy, zbiornik retencyjny nr 11 –  zaleca si  umo liwienie 

dojazdu o szeroko ci 5 m dla celów eksploatacyjnych 
2) w bezpo rednim s siedztwie terenu znajduje si  pomnik przyrody oznaczony na rysunku planu 

NR EW. PLANU 0238
1. NUMER 002                                                      2. POWIERZCHNIA 0,92 ha
3. PRZEZNACZENIE  

U33
TEREN ZABUDOWY US UGOWEJ  
– hotel wraz z funkcjami zwi zanymi z bezpo redni  jego 
dzia alno ci  (takimi jak: restauracje, kawiarnie, bary, ma e muzea do 

1000 m
2
 powierzchni wystawienniczej, kryte p ywalnie, mieszkanie 

integralnie zwi zane z prowadzon  dzia alno ci  gospodarcz )
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 pkt 7,10,11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: a) obowi zuj ce – po obrysie budynków istniej cych i projektowanego jak na rysunku planu; 
2)    wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: - maksymalnie 30%
3)    minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni terenu   
4)    intensywno  zabudowy: minimalna – nie ustala si                maksymalna – 0,6  
5)    wysoko  zabudowy: minimalna – nie ustala si              maksymalna – 13,0m  
6)    formy zabudowy - w typie zabudowy istniej cej z wyj tkiem zabudowy nowoprojektowanej z zastrze eniem 

p. 10.2) a) i b) 
7)    kszta t dachu – stromy o symetrycznym nachyleniu po aci z zastrze eniem p. 10.2) a) - nie dotyczy 
przybudówek dworu, werandy i pawilonu ogrodowego wymienionego w p. 10.2) b)   

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 – z ul. Bytowskiej (poza granicami planu) 
2)     parkingi  

a) do realizacji na terenie zgodnie z § 5 uchwa y, z zastrze eniem punktu b) i c) 
b) dla ka dej ogólnodost pnej funkcji bezpo rednio zwi zanej z dzia alno ci   hotelu wska niki

miejsc parkingowych nale y nalicza  oddzielnie ponad potrzeby hotelu zgodnie z § 5 uchwa y, 
c) dopuszcza si  realizacj  cz ci miejsc parkingowych na terenie 003-U33 

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 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA 
REJON ZESPOŁU MŁYNA XV W MIEVCIE GDALSKU
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren obj ty stref  ochrony krajobrazu i rodowiska naturalnego   
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej: 

a) ochronie podlega historyczna struktura przestrzenna dawnego za o enia dworsko parkowego, 
tj. gabaryty, charakter i lokalizacja zabudowy, podjazd  przed dworem, dziedziniec folwarczny, 
za o enie zieleni) 

b) zakaz nowej zabudowy kubaturowej za wyj tkiem parterowego, wolnostoj cego pawilonu 
ogrodowego o lekkiej konstrukcji w du ych p aszczyznach przeszklonej 

c) zakaz wprowadzania wtórnych podzia ów geodezyjnych 
d) istniej ce ukszta towanie terenu do zachowania 
e) ogrodzenia mo liwe wy cznie a urowe, z wykluczeniem prz se  z prefabrykatów betonowych 
f) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych i betonowych 
g) ogrodzenia nie mog  przes ania  panoram widokowych w g b doliny 
h) zakaz lokalizacji no ników reklamowych wolnostoj cych i reklam na budynkach i ogrodzeniach 

za wyj tkiem szyldów zwi zanych z prowadzon  dzia alno ci   o max. powierzchni 0,5m 
i) zakaz lokalizacji wolnostoj cych masztów telefonii komórkowej 

3) zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych: - ochronie podlega starodrzew historycznego 
za o enia parkowego 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
1) teren obj ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 
2) ziele  do utrzymania i wprowadzenia – jak na rysunku planu 
3) maksymalne zachowanie istniej cego drzewostanu  
4) utrzymanie wokó  pomnika przyrody, o którym mowa w pkt. 16.3, powierzchni biologicznie czynnej, 

w sytuacjach szczególnych dopuszcza si  wykonanie nawierzchni a urowej 

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  
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
1) ca y obszar planu po o ony w obr bie terenu wpisanego do rejestru zabytków jako uk ad urbanistyczny Starej 

Oliwy wraz z zespo em Potoku Oliwskiego – zagospodarowanie zgodne z przepisami odr bnymi 
2) budynek dworu Bytowska 4 oznaczony na rysunku planu wpisany do rejestru zabytków - zagospodarowanie 

zgodne z przepisami odr bnymi 
3) w po udniowej cz ci terenu zlokalizowany jest pomnik przyrody oznaczony na rysunku planu - 

zagospodarowanie zgodne z przepisami odr bnymi 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
nie ustala si

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

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA 
REJON ZESPOŁU MŁYNA XV W MIEVCIE GDALSKU

NR EW. PLANU 0238
1. NUMER 003                                                      2. POWIERZCHNIA 0,59 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

U33 TEREN ZABUDOWY US UGOWEJ - parking i korty 

tenisowe

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 pkt 7,10,11,14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy – nie dotyczy 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie dotyczy 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni dzia ki
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
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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 – z ul. Bytowskiej (poza granicami planu) 
2) parkingi – do realizacji na terenie zgodnie z § 5 uchwa y, jednak nie mniej ni  15 miejsc postojowych 
3) zaopatrzenie w wod  – z sieci wodoci gowej 
4) odprowadzenie cieków – nie dotyczy 
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 – 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

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren obj ty stref  ochrony krajobrazu i rodowiska naturalnego  
2)    zasady kszta towania struktury przestrzennej: 

a) zakaz wprowadzania wtórnych podzia ów geodezyjnych  
b) istniej ce ukszta towanie terenu do zachowania z zastrze eniem pkt. 11.3) 
c) ogrodzenia mo liwe wy cznie a urowe, z wykluczeniem prz se  z prefabrykatów betonowych 
d) ogrodzenia nie mog  przes ania  panoram widokowych w g b doliny 
e) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych i betonowych 
f) zakaz lokalizacji no ników reklamowych wolnostoj cych oraz umieszczania reklam na 

ogrodzeniach  
g) zakaz lokalizacji wolnostoj cych masztów telefonii komórkowej 
h) zakaz wprowadzenia zwartej zieleni wysokiej przes aniaj cej panoramy widokowe w g b doliny 
i) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, w tym przekrycia kortów tenisowych 

3)   zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
1) teren obj ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 
2) wype nienie zieleni  urz dzon  wszystkich przestrzeni  nie przeznaczonych pod korty i parkingi    
3) maksymalna wysoko  skarp utworzonych przy niwelacji terenu mierzona od korony skarpy do jej podstawy  

nie wi ksza ni  1,0 m 
4) zakaz usypywania skarp ponad naturaln  najwy sz  wysoko  terenu 
5) zakaz lokalizacji trybun przy kortach za wyj tkiem siedzisk usytuowanych na skarpach powsta ych przy 

niwelacji terenu 

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 
cz  terenu obj ta granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej jak na 
rysunku planu: 
1) planowane dzia ania: 

a) likwidacja istniej cego zainwestowania ogrodów dzia kowych 
b) wprowadzenie ma ej architektury, zieleni i o wietlenia 
c) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej 

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu 
b) zachowanie istniej cych walorów krajobrazowych, 
c) wyposa enie terenu w atrakcyjne us ugi oraz uzyskanie nowego zainwestowania  
d) uporz dkowanie przestrzeni oraz wyposa enia terenu w ziele

3) parametry i warunki zagospodarowania uj te zosta y w punktach 7, 9, 10 i 11  

15. STAWKA PROCENTOWA  
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
ca y obszar planu po o ony w obr bie terenu wpisanego do rejestru zabytków jako uk ad urbanistyczny Starej 
Oliwy wraz z zespo em Potoku Oliwskiego – zagospodarowanie zgodne z przepisami odr bnymi 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
zakaz budowy obiektów kubaturowych 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
parkingi zlokalizowane na powierzchniach przepuszczalnych nie mog  by  uznane za powierzchni  biologicznie 
czynn
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§ 7

  Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej inte-

gralne czCWci s>:

1) czCWć grafi czna – rysunek planu Oliwa Górna rejon 

zespołu Młyna XV w mieWcie GdaMsku w skali 1:1000 

(zał>cznik nr 1),

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu (zał>cznik nr 2),

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania (zał>cznik nr 3).

§ 8

  Zobowi>zuje siC Prezydenta Miasta GdaMska do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwa-

ły wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny zgodnoWci 

z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta 

GdaMska.

§ 9

  Traci moc we fragmencie objCtym granicami niniejszego 

planu:

—  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego frag-

mentu Zespołu Rekreacyjnego Dolina RadoWci – czCWć 
centralna w mieWcie GdaMsku uchwalony Uchwał> 

nr XIX/567/04 Rady Miasta GdaMska z dnia 22.01.2004 r. 

(Dz. Urz. Woj. Pom. nr 23 poz. 499 z dnia 27.02.2004 r.)

§ 10

  Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłosze-

nia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 

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

uchwały.

Przewodnicz>cy

Rady Miasta GdaMska

Bogdan Oleszek

Zał>cznik nr 1

do Uchwały Nr XXX/838/08

Rady Miasta GdaMska

z dnia 27 listopada 2008 r.

Poz. 612
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Zał>cznik nr 2

do Uchwały Nr XXX/838/08

Rady Miasta GdaMska

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Oliwa Górna rejon zespołu Młyna XV 

w mieWcie GdaMsku

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu

Do projektu planu nie złocono uwag.

Zał>cznik nr 3

do Uchwały Nr XXX/838/08

Rady Miasta GdaMska

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Oliwa Górna rejon zespołu Młyna XV 

w mieWcie GdaMsku

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania.

W obszarze planu nie wystCpuj> inwestycje z zakresu in-

frastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych 

gminy.

613

UCHWAŁA Nr XXIX/311/2008
Rady Miejskiej w LCborku

z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WródmieWcia LCborka.

  Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póan. zm.); art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.); chwala 

siC, co nastCpuje:

Rozdział 1. – Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta LCborka” uchwala siC miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego WródmieWcia LCborka dla terenu 

o powierzchni ok. 29,5 ha.

2. Granice terenu stanowi>:

a) od południa Aleja NiepodległoWci,

b) od wschodu Ul. Kossaka – DW nr 214,

c) od północy Aleja WolnoWci,

d) od zachodu Aleja WolnoWci wraz z działkami przylegaj>-

cymi do niej po zachodniej stronie oraz działkami przy-

legaj>cymi w rejonie skrzycowania z ul. Armii Krajowej 

i ul. 1 Maja.

§ 2

1. Integraln> czCWci> uchwały jest:

1) Zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek planu;

2) Zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) Zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania, 

zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych.

2. CzCWć tekstowa uchwały składa siC z piCciu rozdziałów:

1) Rozdział 1 – przepisy ogólne. Przepisy ogólne zwieraj> 

m.in. wyjaWnienie zasad konstrukcji planu oraz defi nicje 

terminów ucytych w planie;

2) Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotycz>ce całego tere-

nu;

3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów ele-

mentarnych;

4) Rozdział 4 – Ustalenia dla terenów systemu komunika-

cyjnego;

6) Rozdział 5 – Przepisy koMcowe.

§ 3

  Na terenie objCtym planem obowi>zuj> nastCpuj>ce defi -

nicje terminów ucytych w planie:

1) budynki zamieszkania zbiorowego – nalecy przez to 

rozumieć budynki przeznaczone do okresowego lub 

stałego pobytu ludzi:

a) zaspakajaj>ce specyfi czne potrzeby mieszkaniowe 

– dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny, internat, 

dom studencki,

b) zwi>zane ze Wwiadczeniem usług turystycznych w 

obiektach hotelarskich – hotel, motel, pensjonat, 

dom wycieczkowy, dom wypoczynkowy, schronisko 

młodziecowe, schronisko,

c) inne specjalistyczne – budynek koszarowy, budynek 

zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu 

Wledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla 

nieletnich;

2) dostCp do terenu:

a) dostCp ogólny – nalecy przez to rozumieć dostCp 

do terenu (obiektu) nie limitowany cadnymi ogra-

niczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w 

szczególnoWci ogrodzeniami, biletami wstCpu, por> 

doby,

b) dostCp publiczny – nalecy przez to rozumieć dostCp 

do terenu (obiektu) nielimitowany cadnymi ogranicze-

niami podmiotowymi. WstCp na teren (do obiektu) o 

dostCpie publicznym zapewniony jest kacdej osobie 

spełniaj>cej warunki o charakterze organizacyjnym 

(np. dostCp tylko w ustalonych godzinach, dostCp w 

okreWlonym celu) lub fi nansowym (np. bilety wstCpu, 

ustalone opłaty za korzystanie z terenu czy obiek-

tu);

3) działania przy zabytkach:

a) konserwacja zabytku – stałe utrzymywanie zabytku 

w dobrym stanie poprzez doraane drobne napra-

wy; wzmocnienie substancji i struktury zabytku z 

wykluczeniem zmian w ukształtowaniu i wygl>dzie 

obiektu,

b) restauracja zabytku – niewielkie, ograniczone 

iloWciowo uzupełnienia odrócniaj>ce siC od czCWci 

autentycznych,

c) nowe uzupełnienie zabytku – niezbCdne uzupełnienia 

substancji zabytkowej, nosz>ce cechy współczesne, 

zgodne z kompozycj> zabytku i jego otoczenia;


