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UCHWAŁA Nr L/293/2009

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 12 października 2009 r.

 w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej.

  Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 
co następuje:

§ 1

  Zarządzić pobór opłaty targowej w innych miejscach 
prowadzenia handlu niż targowisko przy ul. Ogrodowej 
w formie inkasa.

§ 2

  Inkasentem opłaty targowej za handel prowadzony 
w innych miejscach niż targowisko przy ul. Ogrodowej 
jest Pan Mariusz Gappa.

§ 3

  Inkasent za inkaso otrzymywać będzie wynagrodzenie 
w wysokości 30% zainkasowanej kwoty.

§ 4

  Uchylić uchwałę Nr XX/90/2007 Rady Miejskiej w Człu-
chowie z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia 
inkasenta opłaty targowej.

§ 5

  Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 6

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
Maria Danuta Kordykiewicz

Poz. 2898, 2899

2899

 UCHWAŁA Nr XL/1142/09

Rady Miasta Gdańska

 z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo, działki nr od 152/1 

do 152/6 obręb 37 w rejonie ulic Potokowej i Dolne Migowo.

  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 samorządzie 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, z 2009 r. Nr 52 poz 420) uchwala się, co 
następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Brętowo, działki nr od 152/1 do 
152/6 obręb 37 w rejonie ulic Potokowej i Dolne Migowo 
w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 0921) o 
powierzchni 0,77 ha zwany dalej „planem”, obejmujący 
obszar pomiędzy ulicami Dolne Migowo i Potokową, 
na północny - zachód od wału dawnej kolei kokoszkow-
skiej.

§ 2

  Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 
o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej   
karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i 
urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym 
stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń.

2) intensywność zabudowy  stosunek powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków na działce do powierzchni działki. W karcie   
terenu można ustalić intensywność zabudowy dla te-
renu lub terenu inwestycji.

3) powierzchnia całkowita budynku - suma powierzch-
ni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po 
obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków 
i  okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub 
ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i 
przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudó-
wek ponad  dachem, takich jak maszynownia dźwigu, 
centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. 
Do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo 
powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów.

4) powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia cał-
kowita pomniejszona o powierzchnie zajęte przez: 
konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby 
windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz pomiesz-
czenia nieużytkowe.

5) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od najniższej 
rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub podpór naj-
niższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię terenu 
(odwzorowaną na podkładzie mapowym rysunku planu) 
do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu 
na pokryciu kubatury budynku albo attyki.
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 Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instala-
cji i elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, 
reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak: 
anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, 
nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, 
centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które 
postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości od 
zabudowy nie mniejszych niż dwie i nie większych niż 
trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie zabudowy 
swoją masą.

 Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla po-
szczególnych części budynków.

6) dach stromy – dach, który spełnia równocześnie nastę-
pujące warunki:
a) połacie dachowe są nachylone do poziomu pod 

kątem większym niż 30o, w przypadku górnej połaci 
dachu mansardowego – pod kątem większym niż 
10o,

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o 
mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej 
powierzchni przykrytej dachem odwzorowanym na 
rzucie poziomym.

 Za dach stromy uważa się również dachy w kształcie ko-
puły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu.

7) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicz-
nie (OSTAB) – ciągła struktura przestrzenna wiążąca 
ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny 
zieleni, fragmenty terenów otwartych (w tym wód 
powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania 
miejskiego o ograniczonej zabudowie, a także za-
pewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami 
pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych 
elementów strukturalnych i ciągów łączących, które 
zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych 
reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności 
biologicznej.

8) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz – określonych w ustaleniach 
planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń 
nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów 
zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych 
obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie sta-
nowią inaczej.

9) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie 
nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie prze-
znaczenia terenu lub określonych w nim warunków, 
standardów i parametrów, które po terminie na jaki 
zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty 
tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zago-
spodarowaniem tymczasowym.

10) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, ot-
warte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże.

§ 3

  Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 
przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:
  MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej: 
domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe na 
jednej działce
  W terenach mieszkaniowych MN21 dopuszcza się:

1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:
a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową,
b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 

powierzchni użytkowej,
c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub 

wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym 
mieszkaniem.

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, nie-
kolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko 
socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, 
dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów 
hotelarskich.

  ZP62 tereny zieleni urządzonej – tereny miejskiej zieleni 
urządzonej dostępne dla publiczności, np.: parki, zieleńce, 
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej 
80% powierzchni zagospodarowuje się jako powierzchnię 
biologicznie czynną. Dopuszcza się:

1) budynki obsługujące użytkowników, np.: gastrono-
mia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, 
pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegółowej 
lokalizacji i zasad kształtowania zabudowy,

2) obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające 
pozwolenia na budowę.

  KX tereny wydzielonych ciągów: pieszych, pieszo-jezd-
nych, pieszo-rowerowych, rowerowych, ulic o równopraw-
nym ruchu pieszym, rowerowym i kołowym
  Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza 
się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, 
np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki  
telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, 
w tym również na lokalizacjach tymczasowych.

§ 4

1. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczysz-
czonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszcze-
nia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Cały obszar planu położony jest w powierzchniach 
ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów 
budowlanych oraz naturalnych, wynikających z usytu-
owania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy - 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5

1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania za-
potrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych.

Poz. 2899
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Wskaźniki 

parkingowe 
strefa C 
obszary zabudowy 
miejskiej 

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

strefa 
nieograniczonego 
parkowania 

1 2 3 4 
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN. 2 

2. 
Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty 
świadczące usługi hotelarskie 

1 pokój MIN. 1 

3. 
Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty do  
200 m

2 
pow. użytkowej 

100 m
2 
pow. użytkowej MIN. 5 

4. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty małe  do 200 m

2
pow. 

użytkowej 

100 m
2
 pow. użytkowej MIN. 5 

5. Przedszkola, świetlice 1 oddział MIN. 3 
6. Domy studenckie, internaty 10 pokoi MIN. 0,9 
7. Schroniska młodzieżowe 10 łóżek MIN. 0,9 

8. 
Domy dziennego i stałego pobytu dla osób 
starszych, domy opieki 

10 łóżek MIN. 0,9 

9. 
Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 
2000 m

2
 

1000 m
2
 pow. sprzedaży MIN. 32 

 

2. Dla funkcji niewymienionych w ust. 1 powyższe wskaź-
niki stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 4 tereny 
oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do 004.

2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:

Poz. 2899

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO BRĘTOWO, DZIAŁKI NR OD 152/1 DO 152/6 OBRĘB 37 W 
REJONIE ULIC POTOKOWEJ I DOLNE MIGOWO W MIEŚCIE GDAŃSKU 

    NR EW. PLANU 0921
1. NUMER 001                                                 2. POWIERZCHNIA 0,6 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

Oznaczenie 
przeznaczenia 

MN21 
teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)   zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych, 
2)   zakaz lokalizacji wież i masztów telefonii komórkowej wolno stojących oraz o konstrukcji 
      kratownicowej na budynkach, 
3)   stosuje się zasady, o których mowa w punktach  7,9,11.
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne przebiegające w odległości 12 m od północno-

wschodniej i wschodniej linii rozgraniczającej terenu - jak na rysunku planu 
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2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70 % powierzchni działki,  
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,    maksymalna: 0,3, 
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się           maksymalna: 10,5 m, 
6) formy zabudowy:  

a)  wolno stojąca o maksymalnej powierzchni zabudowy poszczególnych budynków - 200 m
2
,  

b)  bliźniacza o maksymalnej powierzchni zabudowy poszczególnych budynków - 100 m
2
 

7) kształt dachu: stromy, o kącie nachylenia połaci 40
0
 - 50

0
, 

8)    inne: pokrycie dachu dachówką w naturalnym kolorze materiału ceramicznego. 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: od ciągu pieszo- jezdnego 002-KX, 
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 Uchwały, 
3) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 
8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 

pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy. 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktynych Biologicznie (OSTAB) 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
15. STAWKA PROCENTOWA  
30 % 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1)   teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie  
      z  przepisami odrębnymi, 
2)   teren położony w obrębie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Strzyży - 
       zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,2, 
2)  istniejący wodociąg o średnicy Ø500mm (zlokalizowany na zachód od linii rozgraniczającej terenu) 
      – zakaz zabudowy w odległości 5,0 m od skrajni wodociągu. 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)   zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
2)   zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i rozbieralnych dla utwardzenia dróg  
      dojazdowych i parkingów, 
3)  w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwania się mas ziemnych. 
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO BRĘTOWO, DZIAŁKI NR OD 152/1 DO 152/6 OBRĘB 37 W 
REJONIE ULIC POTOKOWEJ I DOLNE MIGOWO W MIEŚCIE GDAŃSKU 

     NR EW. PLANU 0921
1. NUMER 002                                               2. POWIERZCHNIA 0,14 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

Oznaczenie 
przeznaczenia  

KX 
teren wydzielonego ciągu pieszo-jezdnego 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  zakaz lokalizacji wież i masztów telefonii komórkowej, 
2)  ścieżka rowerowa,  
3)  stosuje się zasady, o których mowa w punktach 7,9,11,12,  
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy: nie dotyczy, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie dotyczy, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10 % powierzchni terenu,   
4)  intensywność zabudowy: nie dotyczy, 
5)  wysokość zabudowy: nie dotyczy, 
6)  formy zabudowy: nie dotyczy, 
7)  kształt dachu: nie dotyczy, 
8)  inne: szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, jak na rysunku planu. 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy 
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: od ulicy Dolne Młyny (poza granicami planu), 
2) parkingi: wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy, 
4) odprowadzenie ścieków – nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy, 
8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 

pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy. 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktynych Biologicznie (OSTAB).
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1)    mała architektura: dopuszcza się, 
2)    nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji, 
3)    tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 
4)    urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem punktu 6.1 , 
5)    zieleń: kształtowana dowolnie. 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
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15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1)   teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie  
      z przepisami odrębnymi, 
2)   teren położony w obrębie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Strzyży -  
      zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIEBĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
orientacyjny przebieg ścieżki rowerowej – jak na rysunku planu 

 
 
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO BRĘTOWO, DZIAŁKI NR OD 152/1 DO 152/6 OBRĘB 37 W 
REJONIE ULIC POTOKOWEJ I DOLNE MIGOWO W MIEŚCIE GDAŃSKU 

     NR EW. PLANU 0921
1. NUMER 003                                             2. POWIERZCHNIA 0,026 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

Oznaczenie 
przeznaczenia 

ZP62 
teren zieleni urządzonej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  zakaz lokalizacji wież i masztów telefonii komórkowej, 
2)  stosuje się zasady, o których mowa w punktach 7,9,11,12. 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)   linie zabudowy: nie dotyczy, 
2)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie dotyczy, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 90 % powierzchni terenu,   
4)   intensywność zabudowy: nie dotyczy, 
5)   wysokość zabudowy: nie dotyczy, 
6)   formy zabudowy: nie dotyczy, 
7)   kształt dachu: nie dotyczy. 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy 
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: od ciągu pieszo- jezdnego 002-KX, 
2) parkingi: wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy, 
4) odprowadzenie ścieków – nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy, 
8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 

pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy. 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
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 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktynych Biologicznie (OSTAB).
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1)    mała architektura: dopuszcza się, 
2)    nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji, 
3)    tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 
4)    urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem punktu 6.1, 
5)    zieleń: kształtowana dowolnie. 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1)   teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie  
      z przepisami odrębnymi, 
2)   teren położony w obrębie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Strzyży -  
      zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
nie ustala się 

 
 
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO BRĘTOWO, DZIAŁKI NR OD 152/1 DO 152/6 OBRĘB 37 W 
REJONIE ULIC POTOKOWEJ I DOLNE MIGOWO W MIEŚCIE GDAŃSKU 

    NR EW. PLANU 0921
1. NUMER 004                                             2. POWIERZCHNIA 0,004 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

Oznaczenie 
przeznaczenia 

ZP62 
teren zieleni urządzonej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)   zakaz lokalizacji wież i masztów telefonii komórkowej, 
2)   stosuje się zasady, o których mowa w punktach 7,911,12.
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy: nie dotyczy, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 90 % powierzchni terenu,   
4) intensywność zabudowy: nie dotyczy, 
5) wysokość zabudowy: nie dotyczy, 
6) formy zabudowy: nie dotyczy, 
7) kształt dachu: nie dotyczy. 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy 
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9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: od ciągu pieszo- jezdnego 002-KX, 
2) parkingi: wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy, 
4) odprowadzenie ścieków – nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy, 
8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 

pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy. 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1)    mała architektura: dopuszcza się, 
2)    nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji, 
3)    tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 
4)    urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem punktu 6.1, 
5)    zieleń: kształtowana dowolnie. 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1)  teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie 
     z przepisami odrębnymi, 
2)  teren położony w obrębie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Strzyży -  
     zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIEBĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
nie ustala się

 
§ 7

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1) część grafi czna - rysunek planu Brętowo, działki nr 
od 152/1 do 152/6 obręb 37 w rejonie ulic Potokowej 
i Dolne Migowo w mieście Gdańsku, w skali 1: 1000 
(załącznik nr 1),

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2),

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich fi nansowania (załącznik nr 3).

§ 8

  Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Miasta Gdańska.

§ 9

  Traci moc we fragmentach objętych granicami niniejsze-
go planu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego Brętowo – Nowiec, Dolne Młyny, Migowo uchwalony 
Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XLIX/1462/2002 z dnia 
23 maja 2002 r.

§ 10

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

 Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/1142/09
Rady Miasta Gdańska 
z dnia 24 września 2009 r.

Poz. 2899
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/1142/09
Rady Miasta Gdańska 
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Brętowo, działki nr od 152/1 do 

152/6 obręb 37 w rejonie ulic Potokowej i Dolne Migowo 

w mieście Gdańsku

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu.
W ustawowym terminie nie wniesiono do projektu planu 
uwag.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/1142/09
Rady Miasta Gdańska 
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego Brętowo, działki nr od 152/1 

do 152/6 obręb 37 w rejonie ulic Potokowej i Dolne Mig-

owo w mieście Gdańsku

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowa-
nia.
I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
1. karta terenu nr 002-KX, teren ciągu pieszo-jezdnego 

ze ścieżką rowerową, z uzbrojeniem – długość około 
139 m.
— realizacja fi nansowana z budżetu gminy
— istnieją możliwości współfi nansowania na podsta-

wie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w 
zakresie uzbrojenia wodociągowo-kanalizacyjnego 
i odwodnienia - ze środków NFOŚ i WFOŚiGW

Poz. 2899, 2900

2900

 UCHWAŁA Nr XXXVII/241/2009

Rady Miasta Jastarni

 z dnia 07 października 2009 r.

 w sprawie podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie Miasta Jastarni.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 6 
i 8, art. 7 ust. 2 i 3, art. 15, art. 17, art. 19 ustawy z dnia
 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) w związku z art. 6 ustawy 
z dnia 20.04.2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw 
w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską człon-
kowstwa w Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 30. 04.2004 r. 
Nr 96,poz. 959) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 
dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. 
z dnia 18.08.09 r., Nr 52, poz. 742) Rada Miasta Jastarni 
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości nie 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w 
następującej wysokości z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 i  2:
1) od budynków lub ich części za 1 m² powierzchni 

użytkowej:
a) od budynków mieszkalnych  0,62 zł
b) od budynków mieszkalnych lub ich części wypo-

sażonych w ogrzewanie ekologiczne         0,56 zł
2) od pozostałych budynków lub ich części, w tym za-

jętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego za 1m² powierzchni użytkowej:
a) budynki gospodarcze murowane  5,72 zł
b) inne budynki niemurowane, murowane i garaże
  6,87 zł

3) od 1m² powierzchni gruntów pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego:                         0,20 zł

4) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych 

na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych                               4,04 zł

2. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
innej niż rolnicza i leśna:
1) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

rzemiosła, za 1m² pow. użytkowej         15,75 zł
2) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

pokoi gościnnych za 1m² pow. użytkowej    14,99 zł
3) od budynków związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej za 1m² pow. użytkowej           20,50 zł

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifi kowanym materiałem siewnym, za 1m2 pow. 
użytkowej                              9,56 zł

5) od budynków lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych, za 1m² pow. użytkowej 

 1,85 zł
6) za 1m² powierzchni gruntów, bez względu na sposób 

zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i budynków 
 0,77 zł
7) od budowli lub ich części związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej z zastrzeżeniem § 6 
ust 3.                                   2% ich wartości

§ 2

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie 
Gminy Jastarnia, za każdy zajmowany m² powierzchni 
handlowej, nie więcej jednak niż 681,54 zł dziennie 
w wysokości:              13,50 zł

2. Obniża się o 50% wysokość stawki dziennej opłaty 
targowej w okresie posezonowym tj. w okresie od 
01 stycznia do 30 czerwca oraz od 01 września do 


