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 UCHWAŁA Nr XXXIII/911/09
Rady Miasta GdaMska
 z dnia 26 lutego 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy IV w mieWcie GdaMsku

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 
poz. 880, z 2008 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz 1237), 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, z 2008 r. Nr 
180 poz 1111.) 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 Maćkowy IV w mieWcie GdaMsku (o nume-
rze ewidencyjnym 1913) zwany dalej „planem”, obejmuj>cy 
obszar 220,72 ha ograniczony:
- od północy – granic> zespołu przyrodniczo – 

krajobrazowego „Dolina Potoku OruMskiego”,

- od zachodu – projektowan> ulic> tzw. „Now> VwiCtokrzysk>” 
oraz ulic> Niepołomick>,

- od południa – ulic> Starogardzk>,
- od wschodu – Kanałem Raduni,

jak na rysunku planu stanowi>cym zał>cznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2

WyjaWnienie pojCć ucytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie 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) 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, klimatyzacyjna lub kotłownia. Do 
powierzchni całkowitej nie wlicza siC przykładowo powierzchni 
loggii, balkonów, galerii, tarasów,

3) intensywnoWć zabudowy - stosunek powierzchni całkowitej 
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wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków na działce do powierzchni działki. W karcie 
terenu mocna ustalić intensywnoWć zabudowy dla 
terenu,

4) powierzchnia ucytkowa budynku - powierzchnia całkowita 
pomniejszona o powierzchnie zajCte przez: konstrukcjC, 
instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, 
wbudowane garace i parkingi oraz pomieszczenia nie-
ucytkowe,

5) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> dział-
alnoWci> gospodarcz> - mieszkanie:
a) właWciciela podmiotu gospodarczego,
b) stróca lub
c) technologa, o ile działalnoWć wymaga całodobowego 

nadzoru technologicznego,
 na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. 

Dopuszcza siC najwycej dwa mieszkania (w odrCbnym 
budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym 
z prowadzon> działalnoWci> gospodarcz>), przy 
czym ł>czna powierzchnia ucytkowa mieszkaM nie 
moce przekraczać ł>cznej powierzchni ucytkowej 
wykorzystywanej na cele działalnoWci gospodarczej,

6) wysokoWć zabudowy – wysokoWć mierzona od najnicszej 
rzCdnej rzutu pionowego obrysu Wcian lub podpór 
najnicszej 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, instalacji 
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 
poszczególnych czCWci budynków,

7) charakter budynku - zespół nastCpuj>cych cech budynku: 
bryła budynku, rozplanowanie i proporcje otworów 
okiennych, kolorystyka,

8) bryła budynku - zespół nastCpuj>cych cech budynku: typ 
zabudowy, kształt dachu, rozczłonkowanie,

9) 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 zabudowy nie obowi>zuje, chyba ce takce dla 
tych fragmentów został ustalony obowi>zuj>cy typ 
zabudowy,

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 kształ-
cie kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu 
terenu,

11) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicz-

nie (OSTAB) - ci>gła struktura przestrzenna wi>c>ca 
ze sob> najbardziej wartoWciowe, rócnorodne tereny 
zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym wód 
powierzchniowych) oraz wybrane tereny zainwesto-
wania miejskiego o ograniczonej 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 
wejWciami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnCtrz-
nych, pochylni, tarasów, czCWci podziemnych obiektów 
budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowi> ina-
czej,

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) makroniwelacja - zmiana rzeaby terenu i nachyle-
nia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) 
o wysokoWć wzglCdn> wiCksz> nic 1 m z wyj>tkiem 
wkomponowania w stok kondygnacji podziemnej(-ych) 
budynku(-ów) oraz niezbCdnej obsługi komunikacyjnej; 
zakaz makroniwelacji nie dotyczy form powstałych 
antropogenicznie, istniej>cych uprzednio na zagospo-
darowanym terenie,

15) rekreacyjna zieleM przydomowa – przestrzeM z zieleni>, 
słuc>ca rekreacji i wypoczynkowi mieszkaMców na tere-
nach mieszkaniowych netto, o cechach:
a) lokalizacja na powietrzu (w przestrzeni otwartej)
b) powierzchnia co najmniej 100 m2,
c) zwarta forma - szerokoWć minimum 5 m,
d) zagospodarowanie zieleni> minimum 50% powierzch-

ni kacdej przestrzeni,
e) wyposacenie w urz>dzenia rekreacyjno-wypoczyn-

kowe i sportowe dla rócnych grup wiekowych,
f) dostCpnoWć dla wszystkich mieszkaMców obsługiwa-

nego terenu (przestrzeM półpubliczna),
16) zieleM do utrzymania i wprowadzenia – obszar zie-

leni wyznaczony w planie wewn>trz terenu o innym 
przeznaczeniu z okreWlonych przestrzennie powodów 
Wrodowiskowych, takich jak: ochrona istniej>cych sku-
pisk zieleni, wskazania do pokrycia terenu zieleni> (np. 
skarpy, zagrocenie 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 obszarów 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,

Poz. 1509



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 5217 — Poz. 1509

- 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).

17) układ odwadniaj>cy – układ obejmuj>cy szczelne, 
otwarte lub zamkniCte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenace.

§ 3

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotycz>ce 
przeznaczenia terenów ucyte w niniejszym planie:
MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej: 
domy wolno stoj>ce jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej 
działce
M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej - domy 
mieszkalne do 4 mieszkaM
M23 tereny zabudowy mieszkaniowej - wszystkie formy
MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej - domy 
mieszkalne powycej 4 mieszkaM
W terenach mieszkaniowych MN21, M22, M23 i MW24 
dopuszcza siC:
1) usługi spełniaj>ce równoczeWnie ponicsze warunki:

a) brak kolizji z funkcj> mieszkaniow>,
b) mieszcz>ce siC w lokalach ucytkowych do 100 m2 

powierzchni ucytkowej,
c) dysponuj>ce odrCbnym wejWciem z zewn>trz lub 

wejWciem z zewn>trz wspólnym z najwycej jednym 
mieszkaniem.

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

U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z 
wył>czeniem:
1) rzemiosła produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakier-

niczych,
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> 

działalnoWci> gospodarcz>.
U51 tereny zabudowy usługowej ucytecznoWci publicznej 

(wymagaj>ce gruntu we władaniu podmiotu publicznego lub 
gestora funkcji publicznej), chronione: np.: oWwiaty, ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej
M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawie-
raj>ce wybrane tereny mieszkaniowe: MN21, M22 lub M23 
i usługowe U33. W planie mocna ustalić proporcjC miedzy 
funkcj> mieszkaniow> a usługow>.
M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawiera-
j>ce tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33. W planie 
mocna ustalić proporcjC miedzy funkcj> mieszkaniow> a 
usługow>.
P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Wszelka 
działalnoWć gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz 
i magazynów oraz usług z wył>czeniem:
1) zakładów o zwiCkszonym albo ducym ryzyku wyst>pienia 

powacnej awarii przemysłowej,

2) składowania materiałów lub towarów pod gołym nie-
bem (oprócz materiału szkółkarskiego i asortymentu 
ogrodniczego charakterystycznego dla sklepów 
ogrodniczych) w odległoWci mniejszej nic 100m od 
istniej>cych b>da planowanych terenów mieszka-
niowych,

3) obiektów generuj>cych ruch powycej 3 pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub wiCkszej 
na godzinC, na ulicach lokalnych lub dojazdowych 
przebiegaj>cych przez istniej>ce b>da planowane tereny 
zabudowy mieszkaniowej

4) obiektów emituj>cych intensywne zapachy, które 
odczuwalne s> na znacznym obszarze,

5) szpitali i domów opieki społecznej,
6) budynków zwi>zanych ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodziecy.
Dopuszcza siC mieszkania integralnie zwi>zane z prowa-
dzon> działalnoWci> gospodarcz>.
ZL lasy
ZP62 tereny zieleni urz>dzonej - tereny miejskiej zieleni 
urz>dzonej dostCpne dla publicznoWci, np.: parki, zieleMce, 
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej 80% 
powierzchni zagospodarowuje siC jako powierzchniC biolo-
gicznie czynn>. Dopuszcza siC:
1) budynki obsługuj>ce ucytkowników, np.: gastronomia, 

szalety, wypocyczalnie sprzCtu turystycznego, pod 
warunkiem ustalenia w planie ich szczegółowej lokalizacji 
i zasad kształtowania zabudowy,

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

Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej: np.: drobne, 
naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z zieleni> przywodn>, 
miCdzywala, tereny podmokłe, carnowczyska, wydmy, 
zieleM na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewie-
nia.
KD80 tereny ulic dojazdowych
KD81 tereny ulic lokalnych
KS tereny obsługi transportu drogowego, np.: parkingi, 
garace, stacje obsługi samochodów, stacje paliw, centra 
logistyczne, autoporty.
Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza siC 
obiekty stanowi>ce tradycyjne wyposacenie ulic, np.: kioski z 
pras>, punkty sprzedacy biletów, budki telefoniczne, wiaty 
przystankowe, noWniki reklamowe, w tym równiec na lokali-
zacjach tymczasowych.
D odprowadzenie wód opadowych, melioracje, urz>dzenia 
ochrony przeciwpowodziowej, np.: zbiorniki retencyjne prze-
ciwpowodziowe, wały i inne urz>dzenia przeciwpowodziowe, 
przepompownie melioracyjne, przepompownie deszczowe
W wodoci>gi, np.: ujCcia wody, zbiorniki wodoci>gowe, 
pompownie wodoci>gowe

§ 4

Wody opadowe i roztopowe pochodz>ce z zanieczysz-
czonych powierzchni szczelnych wymagaj> oczyszczenia, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi.

§ 5

1. Ustala siC wskaaniki parkingowe do obliczania zapo-
trzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych.
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wskaźniki miejsc 
postojowych  

strefa C Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

strefa 
nieograniczonego 

parkowania 

1 2 3 4 

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN. 2 

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

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

4. Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokój MIN. 0,4 

5. Schroniska młodzieżowe 10 łóżek MIN. 0,9 

6. Hotele 1 pokój MIN. 0,6 

7. 
Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty 
świadczące usługi hotelarskie 

1 pokój MIN. 1 

8. Motele 1 pokój MIN. 1 

9. 
Domy dziennego i stałego pobytu dla osób 
starszych, domy opieki 

10 łóżek MIN. 0,9 

10. 
Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 
2000 m

2
 

1000 m
2
 pow. 

sprzedaży 
MIN. 32 

11. Targowiska 
1000 m

2
 pow. 

handlowej 
MIN. 50 

12. Restauracje, kawiarnie, bary 
100 miejsc 
konsumpcyjnych 

MIN. 15 

13. 
Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty do  
200 m

2 
pow. użytkowej 

100 m
2 
pow. użytkowej MIN. 5 

14. 
Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty 
powyżej 200m

2 
pow. użytkowej 

100 m
2 
pow. użytkowej MIN. 3 

15. 
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty małe  do 200 m

2
pow. 

użytkowej 
100 m

2
 pow. użytkowej MIN. 5 

16. 
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty duże powyżej 200 m

2
 

pow. użytkowej 
100 m² pow. użytkowej MIN. 2,5 

17. Kościoły, kaplice 1000 m
2
 pow. użytkowej MIN. 12 

18. Domy parafialne, domy kultury 100 m² pow. użytkowej MIN. 3 

19. Kina 100 miejsc siedzących MIN. 5 

20. Teatry, filharmonie 100 miejsc siedzących MIN. 15 

21. Hale widowiskowe i widowiskowo-sportowe 100 miejsc siedzących ustala się indywidualnie

22. Stadiony 100 miejsc siedzących ustala się indywidualnie

23. 
Muzea małe do 1000 m

2
 powierzchni 

wystawienniczej 
1000 m

2
 pow. 

wystawienniczej 
MIN. 16 + 0,3 m.p. dla 
autokaru 
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24. 
Muzea duże powyżej 1000 m

2
 powierzchni 

wystawienniczej 
1000 m

2
 pow. 

wystawienniczej 
MIN. 20 + 0,3 m.p. dla 
autokaru 

25. Muzea na wolnym powietrzu – skanseny 10 000 m
2
 pow. terenu ustala się indywidualnie

26. Centra muzealne 1000 m
2
 pow. użytkowej 

MIN. 20 + 0,5 m.p. dla 
autokaru 

27. Centra wystawienniczo-targowe 1000 m
2
 pow. użytkowej 

powierzchnia 
parkingowa min. 40% 
pow. użytkowej 
lub 
80% pow. 
wystawienniczej 
lub 
min. 40 m-c/ 1000 m

2
 

pow. użytkowej 

28. Szkoły podstawowe i gimnazja 
1 pomieszczenie do 
nauki 

MIN. 0,5 

29. Szkoły średnie 
1 pomieszczenie do 
nauki 

MIN. 1,0 

30. Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne 

10 studentów  
lub  
1 pomieszczenie 
do nauki 

MIN. 1,5  
lub 
MIN. 4 

31. Przedszkola, świetlice 1 oddział MIN. 3 

32. Szpitale, kliniki 1 łóżko MIN. 1 

33. Zakłady przemysłowe, rzemiosło 
100 zatrudnionych na 
najliczniejszej zmianie 

 
MIN. 40  

34. Rzemiosło usługowe 100 m² pow. użytkowej 
 
MIN. 2 
 

35. Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stan. naprawcze 
 
MIN. 2 
 

36. Stacje bezobsługowe – 0 

37. Stacje paliw bez sklepu 1 obiekt MIN. 2
 

38. Stacje paliw ze sklepem 1 obiekt MIN. 5 

39. Myjnia samochodowa 
1 stanowisko do 
mycia 

MIN. 2
 

40. Małe obiekty sportu i rekreacji 100 m² pow. użytkowej MIN. 4 

41. Kryte pływalnie 100 m² lustra wody MIN. 5 

42. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort MIN. 2 

 

 
 
 

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

§ 6

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 82 tereny 
oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do 082.

2. Ustalenia szczegółowe planu s> nastCpuj>ce:
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001 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 001                                             2. POWIERZCHNIA  1,37 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

D fragment zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego „Augustowska” na 
Potoku Oruńskim, fragment Potoku Oruńskiego 

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11,12, 
2)  droga eksploatacyjna wzdłuż zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego „Augustowska” i potoku 

Oruńskiego pełniąca rolę ciągu pieszo – rowerowego, 
3)  oś widokowa na zbiornik „Augustowska”, jak na rysunku planu, ograniczenie wysokości zieleni i 

innych obiektów do 1m w odległości 14m po obu stronach osi widokowej 
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 – 80% 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 – spoza granic planu, 
2)  parkingi – wyklucza się, 
3)  zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4)  odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5)  odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
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  
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2) zachowanie otwartego koryta Potoku Oruńskiego, 
3) eksploatacja zbiornika retencyjnego tak, aby był stale wypełniony wodą, 
4) zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania skarp Potoku Oruńskiego 
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, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej 
5)  zieleń – kształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem pkt 6.3 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
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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  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia Φ400 wraz ze strefą kontrolowaną – 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  
1)  zalecana lokalizacja ciągu pieszo - rowerowego ustalonego w pkt 6.2, jak na rysunku planu, 
2)  zaleca się rozdzielenie przestrzenne ciągów pieszych i rowerowych opaską o szerokości minimum 

0,5 m, 
3)  zagospodarowanie terenu integralnie związane z zagospodarowaniem terenu sąsiadującego poza 

północną granicą planu, 
4)  w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, 
5)  teren od wschodu sąsiaduje z zespołem przyrodniczo – krajobrazowym „Dolina Potoku 

Oruńskiego”, 

 
002 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 002                                              2. POWIERZCHNIA 2,50 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

ZP62 teren zieleni urządzonej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
budynki obsługujące użytkowników 

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 12, 
2)  ciąg pieszo – rowerowy łączący ciągi pieszo – rowerowe ustalone w terenach: 001-D i 003-M/U31, 
3)  oś widokowa na zbiornik „Augustowska”, jak na rysunku planu, ograniczenie wysokości zieleni i 

innych obiektów do 1m w odległości 14m po obu stronach osi widokowej 
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 – 80% 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 – spoza granic planu, 
2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 
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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  
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2) zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej do utwardzenia ciągów pieszych 
i rowerowych
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, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej, 
5)  zieleń – kształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem pkt 6.3 

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  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia Φ400 wraz ze strefą kontrolowaną – 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  
1)  zalecany przebieg ciągu pieszo – rowerowego, o którym mowa w pkt. 6.2, jak na rysunku planu, 
2)  zaleca się rozdzielenie przestrzenne ciągów pieszych i rowerowych opaską o szerokości minimum 

0,5 m, 
3)  zaleca się zachowanie naturalnego ukształtowania terenu, 
4)  zaleca się stosowanie biologicznych metod w celu przeciwdziałania erozji zboczy, 
5)  istniejący ciepłociąg magistralny– zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o 

szerokości 3 m 
6)  w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,, 
7)  teren sąsiaduje od wschodu z zespołem przyrodniczo – krajobrazowym „Dolina Potoku 

Oruńskiego”, 

 
003 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 003                                               2. POWIERZCHNIA 6,22 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
M22 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, zabudowa mieszkaniowa, z zastrzeżeniem pkt. 11.1, 
2)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym 
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pobytem dzieci i młodzieży, 
3)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 
4)  w obszarze zidentyfikowanym literą „b”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  ciąg pieszo – rowerowy łączący ciąg pieszo rowerowy ustalony w terenie 002-ZP62 z ulicą 

Kampinoską (teren 081-KD81), 
3)  oś widokowa na zbiornik „Augustowska”, jak na rysunku planu, zakaz zabudowy oraz ograniczenie 

wysokości zieleni do 1m w odległości 14m po obu stronach osi widokowej, 
4)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu, 
5)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności, widocznych z terenów 001-D, 002-ZP62 oraz z terenu zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego” (poza granicami planu) 

6)  zakaz lokalizacji wolnostojących masztów telefonii komórkowej 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczających tereny: 

081-KD81 (ulica Kampinoska), 082-KD80 (ulica Kampinoska), w odległości od 6m do 142m od linii 
rozgraniczającej teren 002-ZP62 oraz w odległości od 6m do 101,5m od wschodniej granicy terenu, 
jak na rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 30%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki –  
a) 80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b) 50% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7,  
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy : 

a)  dla budynków mieszkalnych powyżej dwóch mieszkań - wolnostojące, 
b)  dla budynków mieszkalnych pozostałych – dowolne, 
c)  dla zabudowy usługowej- dowolne, 

7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Kampinoskiej (tereny: 081-KD81 oraz 082-KD80), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych - 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 z 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  
1)   w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych w przypadku dotrzymania dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku  wymaganych dla terenów przewidzianych pod zabudowę 
mieszkaniową, z uwzględnieniem uciążliwości, o których mowa w pkt 17.2, 

2)  północny i  wschodni fragment terenu, jak na rysunku planu, objęty Ogólnomiejskim Systemem 
Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
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3)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia – w północnej i wschodniej części terenu, jak na rysunku 
planu, 

4)  zakaz makroniwelacji, 
5)  zabezpieczenie zbocza przed erozją i nieskanalizowanym spływem wód opadowych, 
6)  maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, 
7)  co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia, 
8)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych, 
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  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia Φ400 wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,25 

2)  zachodnia część terenu w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej 
ulicy tzw. „Nowej Świętokrzyskiej” (poza granicami planu) 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zalecany przebieg ciągu pieszo – rowerowego, o którym mowa w pkt. 6.2, jak na rysunku planu, 
2)  zaleca się rozdzielenie przestrzenne ciągów pieszych i rowerowych opaską o szerokości minimum 

0,5 m, 
3)  zaleca się lokalizację pasa zieleni wielopiętrowej od strony ulicy tzw. „Nowej Świętokrzyskiej” (poza 

granicami planu), 
4)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
5)  istniejący ciepłociąg magistralny – zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o 

szerokości 3 m, 
6)  w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, 
7)  teren sąsiaduje od wschodu z zespołem przyrodniczo – krajobrazowym „Dolina Potoku Oruńskiego”

 
004 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 004                                               2. POWIERZCHNIA 1,09 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U32 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
MW24 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, zabudowa mieszkaniowa, z zastrzeżeniem pkt. 11.1 
2)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży, 

3)  obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 
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5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 
innych niż w pkt 9.2 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczających tereny: 

081-KD81 (ulica Kampinoska), 082-KD80 (ulica Kampinoska), jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 30%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki,  
4)  intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7,                                    
5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna -  
6)  dla dominanty, o której mowa w pkt. 18.1: 20m, 
7)  dla pozostałej zabudowy: 16m, 
8)  formy zabudowy – dowolne, 
9)   kształt dachu – stromy, 
10) w  zabudowie mieszkaniowej na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie 

przydomowe o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Kampinoskiej (tereny: 081-KD81 oraz 082-KD80), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych w przypadku dotrzymania dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku  wymaganych dla terenów przewidzianych pod zabudowę 
mieszkaniową, z uwzględnieniem uciążliwości, o których mowa w pkt 17.2, 

2)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 
drzewo na 5 miejsc postojowych 

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  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,5  

2)  zachodnia część terenu w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej 
ulicy tzw. „Nowej Świętokrzyskiej” (poza granicami planu) 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizację dominanty na przedłużeniu osi ulicy Kampinoskiej (teren 081-KD81), jak na 

rysunku planu,  
2)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów 

 
005 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 005                                               2. POWIERZCHNIA 1,21 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U32 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
MW24 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, zabudowa mieszkaniowa, z zastrzeżeniem pkt. 11.1 
2)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży, 

3)  obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalna nieprzekraczalna w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren: 081-

KD81 (ulica Kampinoska), jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 30%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 
4)  intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7,                                    
5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 16m, 
6)  formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy, 
8)  w zabudowie mieszkaniowej na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie 

przydomowe o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: Kampinoskiej (teren 081-KD81), Srebrnej (teren 078-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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 
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych w przypadku dotrzymania dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku wymaganych dla terenów przewidzianych pod zabudowę 
mieszkaniową, z uwzględnieniem uciążliwości, o których mowa w pkt 17.2, 

2)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 
drzewo na 5 miejsc postojowych 

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  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,5 

2)  zachodnia część terenu w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej 
ulicy tzw. „Nowej Świętokrzyskiej” (poza granicami planu), 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów 

 
006 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 006                                               2. POWIERZCHNIA 3,42 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

MW24 teren zabudowy mieszkaniowej intensywnej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 
innych niż w pkt 9.2 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 081-

KD81 (ulica Kampinoska) oraz w odległości od 6m do 7,5m od linii rozgraniczającej teren 079-KD81 
(ulica Kolorowa), jak na rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 30%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni działki, 
4)  intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8,                                    
5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 19m, 
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6)  formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy, 
8)  w zabudowie mieszkaniowej na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie 

przydomowe o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: Kampinoskiej (teren 081-KD81), Srebrnej (teren 078-KD81), 
Kolorowej (teren 079-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej - jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 drzewo 
na 5 miejsc postojowych 
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  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia Φ400 wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,7 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2)  istniejący ciepłociąg magistralny – zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o 

szerokości 3 m 
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007 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 007                                               2. POWIERZCHNIA 2,37 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

MW24 teren zabudowy mieszkaniowej intensywnej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 
innych niż w pkt 9.2 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny: 

081-KD81 (ulica Kampinoska) oraz 079-KD81 (ulica Kolorowa), jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 30%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni działki, 
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8,                                    
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 19m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy, 
8)  w zabudowie mieszkaniowej na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie 
przydomowe o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: Kampinoskiej (teren 081-KD81), Srebrnej (teren 080-KD81), 
Kolorowej (teren 079-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 drzewo 
na 5 miejsc postojowych 
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 
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15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,7 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów 

 
 
008 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 008                                               2. POWIERZCHNIA 8,02 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
M23 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, zabudowa mieszkaniowa, z zastrzeżeniem pkt. 11.1 
2)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży, 

3) w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 
planu, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 

4) w obszarze zidentyfikowanym literą „b”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 
planu, usługi za wyjątkiem usług dopuszczonych w terenach mieszkaniowych M23, zgodnie z 
definicją zawartą w §3 

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
1)  istniejąca zabudowa mieszkaniowa w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią 

podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu 
2)  istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 

innych niż w pkt 9.2, 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 012-M/U31 z północnym odcinkiem ulicy 

Srebrnej (teren 078-KD81), 
3)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy, o którym mowa w pkt. 6.2, z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 

010-U33,  
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 076-

KD81 (ulica Niepołomicka) oraz po granicy obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia - jak na 
rysunku planu, 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 30%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 
a)  70% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b)  50% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7,  
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 16m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy, 
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8)  w zabudowie wielorodzinnej o więcej niż czterech mieszkaniach w budynku na terenie 
inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni nie 
mniejszej niż 0,3m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1)  dostępność drogowa – od ulicy Srebrnej (teren 078-KD81), od ulicy Niepołomickiej (teren 076-

KD81) oraz od ulicy Kolorowej (teren 079-KD81), 
2)  parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych w przypadku dotrzymania dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku  wymaganych dla terenów przewidzianych pod zabudowę 
mieszkaniową, z uwzględnieniem uciążliwości, o których mowa w pkt 17.2, 

2)  południowa część terenu objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 
(OSTAB), 

3)  co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia, 
4)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w centralnej części terenu jak na rysunku planu, 
5)  w granicach zieleni, o której mowa w pkt. 11.4, dopuszcza się terenowe urządzenia sportowo – 

rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczających powierzchni boisk do gier małych, na obszarach 
oznaczonych na rysunku planu, 

6)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 
drzewo na 5 miejsc postojowych, 

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  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,5, 

2)  zachodnia część terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej ulicy Niepołomickiej i potencjalnej 
uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej ulicy tzw. „Nowej Świętokrzyskiej” (poza granicami 
planu) 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zalecany przebieg ciągów pieszych, o których mowa w pkt od 6.2 do 6.3,  jak na rysunku planu, 
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2)  zalecane place do zawracania na zakończeniu zalecanych dojazdów przez tereny 009-U51 oraz  
010-U33 wyznaczona liniami podziału wewnętrznego na rysunku planu, 

3)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów 

 
 
009 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 009                                               2. POWIERZCHNIA 2,34 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

U51 usługi oświaty 

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   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy – maksymalna nieprzekraczalna w odległości od 7,5 m do 9 m od linii 

rozgraniczającej teren 079-KD81 (ulica Kolorowa), jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 40%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni działki, 
4)  intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,0,                                    
5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 16m, 
6)  formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1)  dostępność drogowa – od ulicy Kolorowej (teren 079-KD81) oraz od ulicy Srebrnej (teren 078-

KD81), 
2)  parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 drzewo 
na 5 miejsc postojowych 

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, 
5)  zieleń –kształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem pkt 11 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania na cele inne niż zieleni urządzonej do czasu realizacji 
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zagospodarowania zgodnego z planem  

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  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia Φ400 wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,25, 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zalecany dojazd do terenu 008-M/U31 wyznaczony liniami podziału wewnętrznego na rysunku 

planu,  
2)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3)  zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż granicy z terenem 008-M/U31, 
4)  istniejący ciepłociąg magistralny – zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o 

szerokości 3 m 

 
 
010 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 010                                               2. POWIERZCHNIA 0,66 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

U33 usługi oświaty – przedszkole 

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 008-M/U31 z ulicą Kolorową (teren 079-KD81) 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalna nieprzekraczalna w odległości od 9 m do 16,5 m od linii 

rozgraniczającej teren 079-KD81 (ulica Kolorowa), jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 40%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni działki, 
4)  intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się,               maksymalna: 0,7,                                   
5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się,                    maksymalna: 12m, 
6)  formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Kolorowej (teren 079-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 
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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 z 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  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej - jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 drzewo 
na 5 miejsc postojowych 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania na cele inne niż zieleni urządzonej do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnego z planem 
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  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia Φ400 wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,25 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2)  zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż granicy z terenami 008-M/U31 i 012- M/U31, 
3)  zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa w pkt. 6.2, jak na rysunku planu, 
4)  zalecany dojazd do terenu 008-M/U31 wyznaczony liniami podziału wewnętrznego na rysunku 

planu, 
5)  istniejący ciepłociąg magistralny – zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o 

szerokości 3 m 

 
011 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 011                                               2. POWIERZCHNIA 4,03 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M23 teren zabudowy mieszkaniowej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 
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5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 
innych niż w pkt 9.2 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11  
2)  ciąg pieszy łączący ulicę Kolorową (teren 079-KD81) z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 040-

ZP62,  
3)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu 

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 079-

KD81 (ulica Kolorowa) oraz po granicy obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia, jak na 
rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 30%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki:  
a) 80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b) 50% na pozostałym terenie,  

4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 16m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy, 
8)  w zabudowie wielorodzinnej o więcej niż czterech mieszkaniach w budynku na terenie 

inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni nie 
mniejszej niż 0,3m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic Kolorowej (teren 079-KD81) i Srebrnej (teren 080-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 
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 z 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  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefami ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefach ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  południowo - wschodni fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 

Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu, 
2)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w południowo - wschodniej części terenu, jak na rysunku 

planu, 
3)  zabezpieczenie zbocza przed erozją i nieskanalizowanym spływem wód opadowych, 
4)  co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej należy przeznaczyć pod zadrzewienia, 
5)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania  
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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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,25 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.2, jak na rysunku planu, 
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

 
012 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 012                                               2. POWIERZCHNIA 1,18 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
M23 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7,11 
2)  ciąg pieszy w zachodniej części terenu łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 014-D z ciągiem 

pieszym ustalonym w terenie 008-M/U31, 
3)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu, 
4)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności, widocznych z terenów 012-D i 016-ZP62 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne po granicy obszaru zieleni do utrzymania i 

wprowadzenia oraz w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 079-KD81 (ulica Kolorowa), jak 
na rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 30%, 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 
4) intensywność zabudowy -  
   a)   dla zabudowy mieszkaniowej - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7, 
   b)   dla zabudowy usługowej - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,2;                                    
5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna:  

a) dla wieży kościoła, o której mowa w pkt. 18.2 - nie ustala się 
b) dla pozostałej zabudowy: - 16m, 

6) formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy, 
8)  w zabudowie wielorodzinnej o więcej niż czterech mieszkaniach w budynku na terenie 

inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni nie 
mniejszej niż 0,3m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań, 

9)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego jak na rysunku 
planu minimum 20% powierzchni użytkowej należy przeznaczyć na funkcje usługowe 
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8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Kolorowej (teren 079-KD81) oraz od ulicy Niepołomickiej (teren 076-
KD81) poprzez teren 008-M/U1 przez ulicę Topazową, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w zachodniej części terenu, jak na rysunku planu, 
2)  poprzez teren zieleni, o której mowa w pkt. 11.1, dopuszcza się poprowadzenie jednego przejazdu 

o szerokości jezdni do 6m i o kierunku wschód – zachód, na przedłużeniu ul. Topazowej, 
3)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 
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  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia Φ400 wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,2 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizację kościoła, 
2)  zaleca się lokalizację dominanty w formie wieży kościoła, 
3)  zalecana lokalizacja dominanty, o której mowa w pkt. 18.2, na osi fragmentu ulicy Kolorowej (teren 

079-KD81), jak na rysunku planu, 
4)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów 
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013 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 013                                               2. POWIERZCHNIA 1,31 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
M23 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 079-

KD81 (ulica Kolorowa) oraz po granicy obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia, jak na 
rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 30%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 
a) 80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b) 40% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy -  
   a) dla zabudowy mieszkaniowej - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7, 
   b) dla zabudowy usługowej - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,2;                                    
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 16m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy, 
8)  w zabudowie wielorodzinnej o więcej niż czterech mieszkaniach w budynku na terenie 

inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni nie 
mniejszej niż 0,3m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań 

9)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego jak na rysunku 
planu minimum 20% powierzchni użytkowej należy przeznaczyć na funkcje usługowe 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Kolorowej (teren 079-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  południowo-wschodni fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 

Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu, 
2)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia wzdłuż granicy z terenem 040-ZP62, jak na rysunku planu, 
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3)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 
drzewo na 5 miejsc postojowych 

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  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,2 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 

 
 
014 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 014                                             2. POWIERZCHNIA  1,31 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

D zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy „Kolorowy” na Potoku Maćkowy, 
fragment Potoku Maćkowy 

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11,12,  
2)  droga eksploatacyjna wzdłuż brzegu zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego „Kolorowy” oraz 

wzdłuż Potoku Maćkowy pełniąca rolę ciągu pieszego łącząca ciągi piesze ustalone w terenach: 
016-ZP62, 012-M/U31 z ulicą Niepołomicką (teren 076-KD81) 

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 – 80% 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 ulicy Niepołomickej (teren 076-KD81), Pastelowej (teren 074-KD81) oraz 

od ulicy Kolorowej (teren 079-KD81) poprzez teren 016-ZP62, 
2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 

Poz. 1509



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 5240 —

5) odprowadzenie wód opadowych - odprowadzenie powierzchniowe, 
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  
1)  teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2)  eksploatacja zbiornika retencyjnego tak, aby był stale wypełniony wodą, 
3)  zastosowanie materiałów naturalnych do umocnienia brzegów zbiornika oraz Potoku Maćkowy, 
4)  zachowanie otwartego koryta Potoku Maćkowy 
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, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej, 
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa w pkt. 6.2, jak na rysunku planu, 

 
 
015 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV  W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 015                                               2. POWIERZCHNIA 0,60 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
M23 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) szpitale i domy opieki społecznej, 
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu, 
3)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności,  widocznych z terenu 014-D  
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7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny: 

076-KD81 (ulica Niepołomicka) oraz 074-KD81 (ulica Pastelowa) oraz po granicy obszaru zieleni do 
utrzymania i wprowadzenia, jak na rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 35%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki:  
a) 80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b) 40% na pozostałym terenie, 

3) intensywność zabudowy: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7, 
b) dla zabudowy usługowej - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,2;                                        

5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 16m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy, 
8)  w zabudowie wielorodzinnej o więcej niż czterech mieszkaniach w budynku na terenie 

inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni nie 
mniejszej niż 0,3m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: Niepołomickiej (teren 076-KD81) oraz Pastelowej (teren 074-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  północny fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 

(OSTAB), jak na rysunku planu, 
2)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
3)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w północnej części terenu, jak na rysunku planu, 
4)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 

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  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
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maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,2, 

2)  zachodnia część terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej ulicy Niepołomickiej 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów 

 
 
016 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV  W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 016                                               2. POWIERZCHNIA 0,12 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

ZP62 teren zieleni urządzonej, fragment Potoku Maćkowy 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
budynki obsługujące użytkowników 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 12 
2)  ciąg pieszy wzdłuż Potoku Maćkowy, łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 014-D z ulicą Kolorową  

(079-KD81) 
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 – 80% 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 ulic: Kolorowej (teren 079-KD81) oraz Pastelowej (teren 074-KD81), 
2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
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  
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2) zachowanie otwartego koryta Potoku Maćkowy, 
3) zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania skarp Potoku Maćkowy 
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,  
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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  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia Φ400 wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
możliwość dojazdu do terenu 014-D 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
 zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.2, jak na rysunku planu, 

 
 
017 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 017                                               2. POWIERZCHNIA 0,60 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
M23 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 074-

KD81 (ulica Pastelowa) oraz po granicy obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia, jak na 
rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 35%, 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 
a) 80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b) 40% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy: 
a)  dla zabudowy mieszkaniowej - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7, 
b)  dla zabudowy usługowej - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,2;                                    

5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 16m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy 
8)  w zabudowie mieszkaniowej na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie 

przydomowe o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Pastelowej (teren 074-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
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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, 
8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z 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  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  północno – zachodni i północno – wschodni fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem 

Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu, 
2)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia na północno – wschodnim i północno – zachodnim 

fragmencie terenu, jak na rysunku planu, 
3)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
15. STAWKA PROCENTOWA  
a)   w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego jak na rysunku 

planu -  30% 
b)  w obszarze zidentyfikowanym literą „b”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego jak na rysunku 

planu – nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,2 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów 

 
 
018 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 018                                               2. POWIERZCHNIA 4,26ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U32 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
MW24 i usługowe U33 
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4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  ciąg pieszy w zachodniej części terenu łączący ulicę Pastelową (teren 074-KD81) z ulicą 

Niepołomicką (poza granicami planu) oraz z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 019-M23, 
3)  ciąg pieszy we wschodniej części terenu łączący ulicę Pastelową (teren 074-KD81) z ciągiem 

pieszym ustalonym w terenie 019-M23, 
4)  oś widokowa na dominantę ustaloną w terenie 019-M23, jak na rysunku planu, zakaz zabudowy 

oraz ograniczenie w wysokości zieleni do 1m w odległości 6m po obu stronach osi widokowej, 
5)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od zachodniej granicy terenu oraz 

linii rozgraniczających tereny: 074-KD81 (ulica Pastelowa), 076-KD81 (ulica Niepołomicka) oraz po 
granicy obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia, jak na rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 50%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 
a) 80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b) 30% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7, 
b) dla zabudowy usługowej - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,3;                                    

5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się,  maksymalna: 16m, 
6)  formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy, 
8)  w zabudowie mieszkaniowej na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie 

przydomowe o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań, 
9)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku 

planu, minimum 20% powierzchni użytkowej należy przeznaczyć na funkcje usługowe 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: Niepołomickiej (poza granicami planu), Pastelowej (teren 074-KD81),
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację szpitali i domów opieki 

społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
2)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych, 
3)  południowo - wschodni fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 
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Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu, 
4)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w południowo - wschodniej części terenu, jak rysunku planu, 
5)  w granicach zieleni, o której mowa w pkt. 11.5, dopuszcza się terenowe urządzenia sportowo – 

rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczających powierzchni boisk do gier małych, na 
obszarach oznaczonych na rysunku planu, 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2) dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 
bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
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  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia Φ400 wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego jak na rysunku 

planu dopuszcza się zabudowę na granicy działek, 
2)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,2, 

3)  zachodnia część terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej ulicy Niepołomickiej 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2)  zalecany przebieg ciągów pieszych, o których mowa w pkt. 6.2-6.3, jak na rysunku planu, 

 
 
 
019 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 019                                               2. POWIERZCHNIA 7,34 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M23 teren zabudowy mieszkaniowej 

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  dominanta kompozycyjna w centralnej części terenu na przedłużeniu osi ulicy Kolorowej (teren 079-

KD81), jak na rysunku planu, 
3)  ciąg pieszy wzdłuż Potoku Maćkowy I, 
4)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy, o którym mowa w pkt. 6.3, z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 

018-M/U32, 
5)  oś widokowa na dominantę, o której mowa w pkt 6.2, jak na rysunku planu, zakaz zabudowy oraz 

ograniczenie wysokości zieleni do 1m w odległości 6m po obu stronach osi widokowej, 
6)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu 
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7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy 

Niepołomickiej (teren 073-KD81 oraz poza granicami planu) oraz po granicy obszaru zieleni do 
utrzymania i wprowadzenia, jak na rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 30%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 
a)  80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b)  40% na pozostałym terenie, 

4)  intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7, 
5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna:  

a)  dla dominanty, o której mowa w pkt. 6.2 - 20m, 
b)  dla pozostałej zabudowy - 16m, 

6)  formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy, 
8)  powierzchnia zabudowy dominanty, o której mowa w pkt 6.2, maksymalnie:400 m² 
9)  w zabudowie wielorodzinnej o więcej niż czterech mieszkaniach w budynku na terenie 

inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni nie 
mniejszej niż 0,3m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Niepołomickiej (teren 073-KD81) oraz poza granicami planu, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefami ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefach ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  południowo - wschodni fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 

Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu, 
2)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w południowo - wschodniej części terenu, jak rysunku planu, 
3)  w granicach zieleni, o której mowa w pkt. 11.3, dopuszcza się terenowe urządzenia sportowo – 

rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczających powierzchni boisk do gier małych, na 
obszarach oznaczonych na rysunku planu, 

4)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację domów opieki społecznej 
oraz budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 

5)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 
drzewo na 5 miejsc postojowych, 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
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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  
istniejący gazociąg średniego ciśnienia Φ400 wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,25, 

2)  zachodnia część terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej ulicy Niepołomickiej, 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2)  zalecany przebieg ciągów, o których mowa w pkt. 6.3 i 6.4, jak na rysunku planu, 
3)  w południowej części terenu wysoki poziom wód gruntowych 

 
 
020 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 020                                              2. POWIERZCHNIA 1,17 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

D fragment potoku Maćkowy I, z dopływami 

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 12, 
2)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 019-M23 z ulicą Niepołomicką (poza granicami 

planu) 
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 – 80% 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 ulic: Niepołomickiej (poza granicami planu) oraz Pastelowej (teren 074-
KD81), 
2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy, 
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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  
1)  teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2)  zachowanie otwartego koryta potoku Maćkowy I, 
3)  zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania skarp potoku Maćkowy I, 
4)  zachowanie istniejącego zbiornika wodnego, 
5)  zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej do utwardzenia ciągów  

pieszych 
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, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej  
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów,  
2) zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa w pkt. 6.2, jak na rysunku planu 

 
 
021 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 021                                              2. POWIERZCHNIA 0,77 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

ZL las 

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   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
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 ulicy Niepołomickiej (poza granicami planu), 
2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną - nie dotyczy, 
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  
1) strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej -  

a)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 
b)  dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów, z 

wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – do zachowania relikty zieleni dawnego 

zespołu dworskiego 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2)  zachowanie otwartego koryta potoku Maćkowy I,  
3)  zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania skarp potoku Maćkowy I, 
4)  zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej 
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  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
istniejący ciek naturalny - Potok Maćkowy I - będący odbiornikiem wód opadowych 

022 
 
 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 022                                               2. POWIERZCHNIA 6,03 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
M22 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) szpitale i domy opieki społecznej, 
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², 
3) salony samochodowe (z serwisem) 
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5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 
innych niż w pkt 9.2 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicę 

Niepołomicką (poza granicami planu) oraz teren 072-KD81 (ulica Przemian), a także po granicy 
obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia, jak na rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 35%, 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy : 

a) dla budynków mieszkalnych powyżej dwóch mieszkań - wolnostojące, 
b) dla budynków mieszkalnych pozostałych –wolnostojące i bliźniacze, 
c) dla zabudowy usługowej- dowolne, 

7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1)  dostępność drogowa – od ulic: Przemian (teren 072-KD81), Niepołomickiej (poza granicami planu), 

od ulicy 075-KD80, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego, 
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 z 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 – kanał deszczowy w korytarzu infrastruktury technicznej
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej -  

a)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² 
informujących o prowadzonej działalności, 

b)  dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów, z 
wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 

3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, 
ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu, do zachowania relikty zieleni 
dawnego zespołu dworskiego  

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),  
2)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w północno - zachodniej części terenu, jak rysunku planu, 
3)  w granicach zieleni, o której mowa w pkt. 11.2, dopuszcza się terenowe urządzenia sportowo – 

rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczających powierzchni boisk do gier małych, na 
obszarach oznaczonych na rysunku planu, 

4)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 
stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 

5)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 
drzewo na 5 miejsc postojowych 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
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2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 
bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI  
fragment terenu, jak na rysunku planu, objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a)  likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, 
b)  uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
c)  realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego, wprowadzenie małej architektury i 

oświetlenia, 
d)  rewaloryzacja istniejących lub realizacja nowych przeziernych ogrodzeń od strony ulicy, 
e)  poprawa nasycenia terenu zielenią, 
f)  modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty: 
a)  poprawa wizerunku terenu oraz jakości życia mieszkańców i innych użytkowników, 
b)  poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy, 
c)  uporządkowanie przestrzeni półpublicznych wewnątrz kwartału, 
d)  poprawa stanu technicznego istniejącej substancji budowlanej oraz uzupełnienie pierzei, 
e)  wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi poprawiające jakość życia na rewitalizowanym terenie, 
f) poprawa wyposażenia terenu w zieleń, 
g)  poprawa stosunków wodnych oraz parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,5, 

2)  południowa część terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej ulicy Przemian, zachodnia część 
terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej ulicy Niepołomickiej 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2)  zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla przewodu, o którym mowa w pkt 9.10, jak na rysunku 

planu, 
3)  w północno-zachodniej części terenu wysoki poziom wód gruntowych 

 

023 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 023                                               2. POWIERZCHNIA 2,81 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M22 teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 
innych niż w pkt 9.2, 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11  
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2)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu 

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 074-

KD81 (ulica Pastelowa) oraz po granicy obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia, jak na 
rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 30%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki:  
a)  80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b)  50% na pozostałym terenie, 

4)  intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5,  
5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6)  formy zabudowy : 

a)  dla budynków powyżej dwóch mieszkań - wolnostojące, 
b)  dla pozostałych –wolnostojące i bliźniacze, 

7)  kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: Pastelowej (teren 074-KD81), od ulicy 075-KD80,  
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego, 
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 z 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  
1)  zachodni fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 

(OSTAB), jak na rysunku planu, 
2)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w zachodniej części terenu, jak na rysunku planu, 
3)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
fragment terenu, jak na rysunku planu,  objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a)  likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, 
b)  uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 
c)  realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego, wprowadzenie małej architektury i 

oświetlenia, 
d)  rewaloryzacja istniejących lub realizacja nowych przeziernych ogrodzeń od strony ulicy, 
e)  poprawa nasycenia terenu zielenią, 

2) oczekiwane rezultaty: 
a)  poprawa wizerunku terenu oraz jakości życia mieszkańców i innych użytkowników, 
b)  poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy, 
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c)  uporządkowanie przestrzeni półpublicznych wewnątrz kwartału, 
d)  poprawa stanu technicznego istniejącej substancji budowlanej oraz uzupełnienie pierzei, 
e)  wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi poprawiające jakość życia na rewitalizowanym terenie, 
f) poprawa wyposażenia terenu w zieleń, 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,3 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów 

 
 
024 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 024                                               2. POWIERZCHNIA 0,86 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
M22 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) szpitale i domy opieki społecznej, 
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 
innych niż w pkt 9.2 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne: 

a)  dla zabudowy mieszkaniowej:  w odległości 20m od linii rozgraniczającej ulicę Starogardzką 
(poza granicami planu) oraz 6m od linii rozgraniczającej teren 074-KD81 (ulica Pastelowa), jak 
na rysunku planu,  

b)  dla zabudowy usługowej: 6m od linii rozgraniczającej teren 074-KD81 (ulica Pastelowa), jak na 
rysunku planu,  

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 35%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 
4)  intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 
5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6)  formy zabudowy : 

a)  dla budynków mieszkalnych powyżej dwóch mieszkań - wolnostojące, 
b)  dla budynków mieszkalnych pozostałych –wolnostojące i bliźniacze, 
c)  dla zabudowy usługowej- dowolne, 

7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: Pastelowej (teren 074-KD81),  Przemian (teren 072-KD81) oraz od 
ulicy 075-KD80, 
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2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
2)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a) likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, 
b) uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
c) realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego, wprowadzenie małej architektury i  

oświetlenia, 
d) rewaloryzacja istniejących lub realizacja nowych przeziernych ogrodzeń od strony ulicy, 
e) poprawa izolacyjności akustycznej elewacji (od strony ul. Starogardzkiej),  
f) poprawa nasycenia terenu zielenią, 

2) oczekiwane rezultaty: 
a)  poprawa wizerunku terenu oraz jakości życia mieszkańców i innych użytkowników, 
b)  poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy, 
c)  uporządkowanie przestrzeni półpublicznych wewnątrz kwartału, 
d)  poprawa stanu technicznego istniejącej substancji budowlanej oraz uzupełnienie pierzei, 
e)  wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi poprawiające jakość życia na rewitalizowanym terenie, 
f) poprawa ochrony przed hałasem, 
g)  poprawa wyposażenia terenu w zieleń, 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9. 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,3, 

2)  teren w obszarze uciążliwości komunikacyjnej od ulicy Starogardzkiej (poza granicami planu), 
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18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 

 
 
025 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 025                                               2. POWIERZCHNIA 0,27 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

W przepompownia wody 

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   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 50%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni terenu, 
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8,                                    
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – dowolny 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: Przemian (teren 072-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, minimum 2 miejsca postojowe, 
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 z 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  
stosuje się przepisy ogólne 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania  
14. USTALENIA DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a)  likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, 
b)  poprawa nasycenia terenu zielenią, 
c)  modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 
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2) oczekiwane rezultaty: 
a)  poprawa stanu technicznego istniejącej substancji budowlanej, 
b)  poprawa wyposażenia terenu w zieleń, 
c)  poprawa stosunków wodnych oraz parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w obszarze uciążliwości komunikacyjnej od ulicy Starogardzkiej (poza granicami planu) 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 

 
 
026 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 026                                               2. POWIERZCHNIA 2,27 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
M22 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) szpitale i domy opieki społecznej, 
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m² 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 
innych niż w pkt 9.2 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
2)  w przypadku realizacji dojazdu, o którym mowa w pkt 18.1, przebieg dojazdu jak na rysunku planu -

oznaczony liniami podziału wewnętrznego 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny: 

072-KD81 (ulica Przemian) oraz ulicę Niepołomicką (poza granicami planu), jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 35%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 

a)  80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b)  50% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy: 

a)  dla budynków mieszkalnych powyżej dwóch mieszkań - wolnostojące, 
b)  dla budynków mieszkalnych pozostałych –wolnostojące i bliźniacze, 
c)  dla zabudowy usługowej- dowolne, 

7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: Przemian (teren 072-KD81) oraz Niepołomickiej (poza granicami 
planu), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
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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 z 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  
1) strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej -  

a)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² 
informujących o prowadzonej działalności, 

b)  dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów, z 
wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku 

planu, 
2)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
3)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
fragment terenu, jak na rysunku planu, objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a)  likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, 
b)  uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
c)  realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego, wprowadzenie małej architektury i 

oświetlenia, 
d)  rewaloryzacja istniejących lub realizacja nowych przeziernych ogrodzeń od strony ulicy, 
e)  poprawa nasycenia terenu zielenią, 
f) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty: 
a)  poprawa wizerunku terenu oraz jakości życia mieszkańców i innych użytkowników, 
b)  poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy, 
c)  poprawa stanu technicznego istniejącej substancji budowlanej oraz uzupełnienie pierzei, 
d)  wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi oraz uzyskanie nowego zainwestowania 

poprawiającego jakość życia na rewitalizowanym terenie, 
e)  poprawa wyposażenia terenu w zieleń, 
f) poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9. 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
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maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,5, 

2)  północna część terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej ulicy Przemian, zachodnia część 
terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej ulicy Niepołomickiej 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się realizację dojazdu z ulicy Przemian (teren 072-KD81) do terenu 027-MN21  
2)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów 

 
 
027 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 027                                               2. POWIERZCHNIA 8,37 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
2)  przebieg drogi obsługującej teren oznaczony liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu 

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne 6m od linii rozgraniczającej ulicę Niepołomicką 

(poza granicami planu) oraz w odległości 20m od linii rozgraniczającej ulicę Starogardzką (poza 
granicami planu), jak na rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 30%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 
a) 70% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b) 50% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12 m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – stromy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: Niepołomickiej (poza granicami planu) oraz od ulicy Przemian (teren 
072-KD81) poprzez teren 026-M/U31, 
2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego, 
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 z 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 – planowany kanał deszczowy w korytarzu infrastruktury 
technicznej 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefami ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
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2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefach ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  północno-wschodnia część terenu w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie 

(OSTAB) jak na rysunku planu, 
2)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,3, 

2)  południowo-zachodnia część terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej ulicy Niepołomickiej 
(poza granicami planu), południowo-wschodnia część terenu w obszarze uciążliwości ulicy 
Starogardzkiej (poza granicami planu) 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla przewodu, o którym mowa w pkt 9.10, jak na rysunku 

planu, 
2)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3)  w północno - wschodniej części terenu wysoki poziom wód gruntowych, 

 
 
028 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV  W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 028                                               2. POWIERZCHNIA 1,79 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

ZP62 teren zieleni urządzonej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
budynki obsługujące użytkowników 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się  
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 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 – 80% powierzchni terenu, 
4) intensywność zabudowy - nie dotyczy, 
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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 ulicy Niepołomickiej (poza granicami planu) poprzez teren 027-MN21 oraz 
od ulicy Przemian (teren 072-KD81) poprzez tereny: 031-ZP62, 029-D, 026-M/U31 i 027-MN21, 
2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
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 – planowany kanał sanitarny w korytarzu infrastruktury 
technicznej 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2) zapewnienie rozwoju roślinności hydrogenicznej w rejonie cieku, 
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,  
5)  zieleń – kształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem pkt 11.2
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla przewodu, o którym mowa w pkt 9.10, jak na rysunku 

planu, 
2)  na całym terenie występuje wysoki poziom wód gruntowych 
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029 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 029                                              2. POWIERZCHNIA 0,78 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

D fragment dopływu potoku Maćkowy I 

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 12, 
2)  ciąg pieszy łączący drogę  obsługującą teren, ustaloną w terenie 027-MN21, z ciągiem pieszym 

ustalonym w terenie 030-ZP62, 
3)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 030-ZP62 z ciągiem pieszym ustalonym w 

terenie 031-ZP62 
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 – 70% 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 ulicy Niepołomickiej (poza granicami planu) poprzez teren 027-MN21 
oraz od ulicy Przemian (teren 072-KD81) poprzez tereny: 031-ZP62, 026-M/U31 i 027-MN21, 
2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
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  
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2) zachowanie otwartego koryta dopływu potoku Maćkowy I, 
3) zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania skarp dopływu potoku Maćkowy I, 
4) zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej do utwardzenia ciągu  pieszego 
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,  
5)  zieleń – kształtowana dowolnie,  
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
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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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
zalecany przebieg ciągów pieszych, o których mowa w pkt 6.2 do 6.3, jak na rysunku planu 

 
 

030 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV  W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 030                                               2. POWIERZCHNIA 1,88 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

ZP62 teren zieleni urządzonej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
budynki obsługujące użytkowników 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11,12, 
2)  ciąg pieszy łączący ciągi piesze ustalone w terenie 029-D 
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 – 80% 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 ulicy Niepołomickiej (poza granicami planu) poprzez teren 027-MN21 

oraz od ulicy Przemian (teren 072-KD81) poprzez tereny: 031-ZP62, 029-D, 026-M/U31 i 027-MN21,
2)  parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
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 – planowany kanał deszczowy w korytarzu infrastruktury 
technicznej 
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2) zapewnienie rozwoju roślinności hydrogenicznej w rejonie cieku 
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,  
5)  zieleń –kształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem pkt 11.2 
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy  

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla przewodu, o którym mowa w pkt 9.10, jak na rysunku 

planu, 
2)  zalecany przebieg ciągu pieszego, o których mowa w pkt 6.2, jak na rysunku planu 
3)  zaleca się lokalizację zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
4)  na całym terenie występuje wysoki poziom wód gruntowych 

 
 
031 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV  W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 031                                               2. POWIERZCHNIA 0,20 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

ZP62 teren zieleni urządzonej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
budynki obsługujące użytkowników 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 12, 
2)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 029-D z ulicą Przemian (teren 072-KD81) 

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 – 80% powierzchni terenu, 
4) intensywność zabudowy - nie dotyczy, 
5) wysokość zabudowy – nie dotyczy, 
6) formy zabudowy – nie dotyczy, 
7) kształt dachu – nie dotyczy 
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8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Przemian (teren 072-KD81), 
2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
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  
1)  teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2)  zapewnienie rozwoju roślinności hydrogenicznej w rejonie zbiornika wodnego, 
3)  zastosowanie  nawierzchni przepuszczalnych i półprzepuszczalnych do utwardzenia ciągów 

pieszych 
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,  
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  
fragment terenu, jak na rysunku planu, objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: uporządkowanie istniejącego zainwestowania rekreacyjnego, 
2) oczekiwane rezultaty: poprawa wizerunku i estetyki terenu, 
3) warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9. 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa w pkt 6.2, jak na rysunku planu,  
2)  zaleca się lokalizację zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3)  zaleca się realizację urządzeń rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych,  
4)  zaleca się zachowanie boiska sportowego, 
5)  na całym terenie występuje wysoki poziom wód gruntowych 
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032 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 032                                               2. POWIERZCHNIA 1,50 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
M22 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) szpitale i domy opieki społecznej, 
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², 
3) salony samochodowe (z serwisem) 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 
innych niż w pkt 9.2 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
2)  dojazd do terenu 033-M22,  jak na rysunku planu, wyznaczony liniami podziału wewnętrznego,  
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy –maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren: 072-

KD81 (ulica Przemian), jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 35%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6)  formy zabudowy: 

a)  dla budynków mieszkalnych powyżej dwóch mieszkań - wolnostojące, 
b)  dla budynków mieszkalnych pozostałych –wolnostojące i bliźniacze, 
c)  dla zabudowy usługowej- dowolne, 

7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Przemian (teren 072-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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 – planowany kanał deszczowy w korytarzu infrastruktury 
technicznej 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej -  

a)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² 
informujących o prowadzonej działalności, 

b)  dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów,  z 
wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 

Poz. 1509



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 5267 —

3)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 
drzewo na 5 miejsc postojowych 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a)  likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, 
b)  uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
c)  realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego, wprowadzenie małej architektury i 

oświetlenia, 
d)  rewaloryzacja istniejących lub realizacja nowych, przeziernych ogrodzeń od strony ulicy, 
e)  poprawa nasycenia terenu zielenią, 
f) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty: 
a)  poprawa wizerunku terenu oraz jakości życia mieszkańców i innych użytkowników, 
b)  poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy, 
c)  poprawa stanu technicznego istniejącej substancji budowlanej oraz uzupełnienie pierzei, 
d)  wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi oraz uzyskanie nowego zainwestowania 

poprawiającego jakość życia na rewitalizowanym terenie, 
e)  poprawa wyposażenia terenu w zieleń, 
f) poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,5, 

2)  północna część terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej ulicy Przemian, wschodnia część 
terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej ulicy Starogardzkiej (poza granicami planu), 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2)  zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla przewodu, o którym mowa w pkt 9.10, jak na rysunku 

planu 

 
 
033 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 033                                               2. POWIERZCHNIA 4,84 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M22 teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 
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5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 20m od linii rozgraniczającej ulicę 

Starogardzką (poza granicami planu), jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 30%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5,  
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6)  formy zabudowy : 

a)  dla budynków powyżej dwóch mieszkań - wolnostojące, 
b)  dla pozostałych –wolnostojące i bliźniacze, 

7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Przemian (teren 072-KD81) poprzez teren 032-M/U31, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych, 
2)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 

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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,2 
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2)  wschodnia część terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej od ulicy Starogardzkiej (poza 
granicami planu), 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2)  zalecany przebieg drogi obsługującej teren wyznaczony liniami podziału wewnętrznego na rysunku 

planu 

 
034 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 034                                             2. POWIERZCHNIA 12,49 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M23 teren zabudowy mieszkaniowej 

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  punkt widokowy o niepełnej panoramie na szczycie wzgórza w północnej części terenu, jak na 

rysunku planu - zakaz nasadzeń zieleni mogących przesłonić widok z punktu widokowego na teren 
039-D,  

3)  ciąg pieszy łączący punkt widokowy, o którym mowa w pkt. 6.2, z ciągiem pieszym ustalonym w  
terenie 039-D, 

4)  ciąg pieszy łączący teren 040-ZP62 z ulicą Pastelową (teren 074-KD81), 
5)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu, 
6)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności, widocznych z terenów 036-ZP62, 039-D, 040-ZP62, 
7)  zakaz lokalizacji wolnostojących masztów telefonii komórkowej 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 074-

KD81 (ulica Pastelowa) oraz po granicy obszarów zieleni do utrzymania i wprowadzenia, jak na 
rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 30%, 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki:  
a) 70% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b) 40% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy – minimalna -  minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 16m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – stromy, 
8)  w zabudowie wielorodzinnej o więcej niż czterech mieszkaniach w budynku na terenie 

inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni nie 
mniejszej niż 0,3m²/1m² powierzchni użytkowej mieszkań 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Pastelowej (teren 074-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
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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  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefami ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefach ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  północny i zachodni fragment terenu, jak na rysunku planu, objęty Ogólnomiejskim Systemem 

Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),  
2)  zakaz makroniwelacji, 
3)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w północnej i zachodniej części terenu, jak na rysunku planu, 
4)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych, 
5)  co najmniej 50% powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia, 
6)  zabezpieczenie zbocza przed erozją i nieskanalizowanym spływem wód opadowych 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
15. STAWKA PROCENTOWA  
a)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego jak na rysunku 

planu -  30% 
b)  w obszarze zidentyfikowanym literą „b”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego jak na rysunku 

planu – nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,25 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2) zalecany przebieg ciągów pieszych, o których mowa w pkt. 6.3 i 6.4, jak na rysunku planu, 
3) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

 
035 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 035                                               2. POWIERZCHNIA 1,44 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
M22 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) szpitale i domy opieki społecznej, 
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 
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5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  ciąg pieszy łączący teren 036-ZP62 z ulicą Pastelową (teren 074-KD81), 
3)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu, 
4)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności, widocznych z terenu 036-ZP62 

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne: 

a)  dla zabudowy mieszkaniowej:  w odległości 20m od linii rozgraniczającej ulicę Starogardzką 
(poza granicami planu) oraz 6m od linii rozgraniczającej teren 074-KD81 (ulica Pastelowa), jak 
na rysunku planu,  

b)  dla zabudowy usługowej: 6m od linii rozgraniczającej teren 074-KD81 (ulica Pastelowa), jak na 
rysunku planu,  

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 35%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 
4)  intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7, 
5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 16m, 
6)  formy zabudowy:  

a)  dla budynków mieszkalnych powyżej dwóch mieszkań - wolnostojące, 
b)  dla budynków mieszkalnych pozostałych –dowolne, 
c)  dla zabudowy usługowej- dowolne, 

7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Pastelowej (teren 074-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
2)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
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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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,2 

2)  należy zapewnić dojazd z ulicy Pastelowej (teren 074-KD81) do zachodniej części terenu 036-
ZP62, 

3)  wschodnia część terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej od ulicy Starogardzkiej (poza 
granicami planu),  

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2) zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa w pkt. 6.2, jak na rysunku planu, 
3) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

 
 
 
036 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 036                                               2. POWIERZCHNIA 2,86 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 12 
2)  punkt widokowy o niepełnej panoramie na szczycie wzgórza, jak na rysunku planu- zakaz 

nasadzeń zieleni mogących przesłonić widok z punktu widokowego na teren 039-D, 
3)   ciąg pieszy łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 035-M/U31 z ciągiem pieszym ustalonym w 

terenie 039-D, 
4)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy, o którym mowa w pkt. 6.3, z punktem widokowym, o którym mowa 

w pkt. 6.2 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne w odległości 10m i 80m od linii rozgraniczającej 

teren 034-M23, oraz 7m i 45m od linii rozgraniczającej teren 035-M/U31, jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu –minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 6 %, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni terenu, 
4) intensywność zabudowy – minimalna :nie ustala się, maksymalna: 0,1, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustała się, maksymalna: 9m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – stromy 

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 ulicy Pastelowej (teren 074-KD81) poprzez teren 035-M/U31, 
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2) zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej do utwardzenia ciągów pieszych
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, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej,  
5)  zieleń –kształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem pkt 6.2 

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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zalecany przebieg ciągów pieszych, o których mowa w pkt 6.3 i 6.4, jak na rysunku planu, 
2) zaleca się zachowanie naturalnego ukształtowania terenu, 
3) zaleca się stosowanie biologicznych metod w celu przeciwdziałania erozji zboczy, 
4)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
5)  zaleca się realizację urządzeń rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych, w tym boisk sportowych,
6)  w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych, 
7)  istniejący wodociąg o średnicy 418 mm, 

 
 
037 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 037                                               2. POWIERZCHNIA 0,65 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

U33 teren zabudowy usługowej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 
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5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
2)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
3)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności, widocznych z terenów 036-ZP62 i 039-D, 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,  
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 50%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni działki, 
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,0,                                    
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – dowolny 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy 070-KD80, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 drzewo 
na 5 miejsc postojowych 
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  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,5 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, 
3) na całym terenie występuje wysoki poziom wód gruntowych 
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038 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 038                                               2. POWIERZCHNIA 0,86 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

P/U41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,  
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 60%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki, 
4)  intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,0,                                    
5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6)  formy zabudowy – dowolne, 
7)  kształt dachu – dowolny 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic:068-KD81 oraz 070-KD80, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
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 z 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  
w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 drzewo 
na 5 miejsc postojowych 
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  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,7, 

2)  istniejący wodociąg o średnicy 418 mm – zakaz zabudowy w odległości do 3 m od skrajni 
wodociągu, 

3)  teren w obszarze uciążliwości komunikacyjnej od ulicy Starogardzkiej (poza granicami planu), 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów 

 
039 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 039                                            2. POWIERZCHNIA  11,68 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

D zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy „M-2” na Potoku Maćkowy, fragment 
Potoku Maćkowy 

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11,12 
2)  droga eksploatacyjna wokół zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego „M-2” pełniąca rolę ciągu 

pieszo – rowerowego, 
3)  ciąg pieszo – rowerowy w południowo – zachodniej części terenu łączący ciąg pieszo – rowerowy, 

o którym mowa w pkt. 6.2, z ciągiem pieszo – rowerowym ustalonym w terenie 040-ZP62, 
4)  ciąg pieszo – rowerowy w północnej części terenu łączący ciąg pieszo – rowerowy, o którym mowa 

w pkt. 6.2, z ciągiem pieszo – rowerowym ustalonym w terenie 040-ZP62, 
5)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszo – rowerowy, o którym mowa w pkt. 6.2, z ciągiem pieszym 

ustalonym w terenie 036-ZP62, 
6)  ciąg pieszy w północno- zachodniej części terenu łączący ciąg pieszo – rowerowy, o którym mowa 

w pkt. 6.2, z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 040-ZP62, 
7)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszo – rowerowy, o którym mowa w pkt. 6.2, z ciągiem pieszym 

ustalonym w terenie 034-M23 
8)  oś widokowa, jak na rysunku planu, zakaz zabudowy oraz ograniczenie wysokości zieleni i innych 

obiektów do 1m w odległości 5m po obu stronach osi widokowej 
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 – 80% 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 ulicy 070-KD80, 
2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy, 
8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 
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9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 
pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne - zbiornik retencyjny 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 
2)  maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, 
3)  zachowanie otwartego koryta Potoku Maćkowy, 
4)  eksploatacja zbiornika retencyjnego tak, aby był stale wypełniony wodą, 
5)  zastosowanie  nawierzchni przepuszczalnych i półprzepuszczalnych do utwardzenia ciągów 

pieszych i rowerowych, 
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, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej 
5)  zieleń – kształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem pkt 11.2 
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zalecany przebieg ciągów, o których mowa w pkt. od 6.2 do 6.7, jak na rysunku planu, 
2)  zaleca się rozdzielenie przestrzenne ciągów pieszych i rowerowych opaską o szerokości minimum 

0,5 m, 
3)  zaleca się zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania skarp zbiornika retencyjnego, 
4)  zaleca się realizację wyspy w części centralnej zbiornika retencyjnego, 
5)  w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych 

 
040 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV  W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 040                                               2. POWIERZCHNIA 7,84 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

ZP62 teren zieleni urządzonej, fragment Potoku Maćkowy oraz Maćkowy I 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
budynki obsługujące użytkowników 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
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6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 12, 
2)  ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Potoku Maćkowy łączący ulicę Kolorową (teren 079-KD81) oraz ciąg 

pieszo - rowerowy ustalony w terenie 039-D, 
3)  ciąg pieszo - rowerowy łączący ulicę 068-KD81 oraz ciąg pieszo - rowerowy ustalony w terenie 

039-D, 
4)  ciąg pieszy łączący ulicę Srebrną (teren 080-KD81) z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 011-

M/U31 oraz z ciągiem pieszym, o którym mowa w pkt. 6.2, 
5)  ciąg pieszy łączący ulicę Kampinoską (teren 081-KD81) z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 

039-D, 
6)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 043-M/U31 z ciągiem pieszo- rowerowym, o 

którym mowa w punkcie 6.3. 

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 – 80% 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 ulic: Kolorowej (teren 079-KD81), Pastelowej (teren 074-KD81), Srebrnej 
(teren 080-KD81), Kampinoskiej (teren 081-KD81) oraz ulicy 068-KD81, 
2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
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  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefami ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefach ochrony 

konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2)  zachowanie otwartego koryta Potoku Maćkowy, 
3)  zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania skarp Potoku Maćkowy, 
4)  zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej do utwardzenia ciągów pieszych 

i rowerowych, 
5)  maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu 
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, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej, 
5)  zieleń – kształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem pkt 11.5 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
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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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zalecany przebieg ciągów pieszych i rowerowych, o których mowa w pkt od 6.2 do 6.6, jak na 

rysunku planu, 
2)  zaleca się rozdzielenie przestrzenne ciągów pieszych i rowerowych opaską o szerokości minimum 

0,5 m, 
3)  zaleca się zachowanie naturalnego ukształtowania terenu, 
4)  zaleca się stosowanie biologicznych metod w celu przeciwdziałania erozji zboczy, 
5)  zaleca się realizację urządzeń rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych, w tym boisk sportowych,
6)  w granicach terenu występują obszary aktywnych ruchów masowych i  potencjalnie zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych 

 
041 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 041                                               2. POWIERZCHNIA 3,55 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M22 teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 
innych niż w pkt 9.2, 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu, 
3)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności, widocznych z terenu 040-ZP62 oraz z terenu zespołu przyrodniczo- 
krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego” 

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 081-

KD81(ulica Kampinoska), jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 30%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 

a)  70% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b)  50% na pozostałym terenie, 

4)  intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7,  
5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6)  formy zabudowy : 

a)  dla budynków powyżej dwóch mieszkań - wolnostojące, 
b)  dla pozostałych –dowolne, 

7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  

Ó
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9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Kampinoskiej (teren 081-KD81) oraz Srebrnej (teren 080-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  wschodni fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 

(OSTAB), jak na rysunku planu, 
2)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych, 
3)  o najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej w terenie OSTAB przeznaczyć pod zadrzewienia 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 

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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,5 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2)  zaleca się realizację ciągu pieszego łączącego ciąg pieszy ustalony w terenie 040-ZP62 z ulicą 

Srebrną (teren 080-KD81) 
3)  zlecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa w pkt. 18.2, jak na rysunku planu 

 
042 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 042                                               2. POWIERZCHNIA 8,05 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M22 teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 

Poz. 1509



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 5281 —

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 
innych niż w pkt 9.2 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu, 
3)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności, widocznych z terenu 040-ZP62 oraz z terenu zespołu przyrodniczo- 
krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego”, 

4)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 040-ZP62 z ulicą 068-KD81, 
5)  w zachodniej części terenu dojazd z ulicy Kampinoskiej (teren 081-KD81) do działki nr 927 

położonej w południowo zachodniej części terenu 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 081-

KD81 (ulica Kampinoska), jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 30%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki,  
4)  intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7,  
5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6)  formy zabudowy:  

a)  dla budynków powyżej dwóch mieszkań - wolnostojące, 
b)  dla pozostałych – dowolne, 

7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Kampinoskiej (teren 081-KD81) oraz od ulicy 068-KD81, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych, 
2)  co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia lub zakrzewienia 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

Poz. 1509



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 5282 —

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,2, 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2)  zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa w pkt. 6.4, jak na rysunku planu, 
3)  zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż granicy z terenem 043-M/U31, 
4)  zalecany przebieg dojazdu, o którym mowa w pkt. 6.5 pokazany liniami podziału wewnętrznego na 

rysunku planu 
5)  w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

 
 
043 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 043                                               2. POWIERZCHNIA 4,77 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
MN21 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m² 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  ciąg pieszy łączący teren 040-ZP62 z ulicą 068-KD81, 
3)  pierzeje eksponowane jak na rysunku planu, 
4)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności, , widocznych z terenów 039-D i 040-ZP62, 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 068-

KD81 oraz po granicy obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia , jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 30%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 
   a) dla zabudowy mieszkaniowej: 70% powierzchni działki, 
   b) dla zabudowy usługowej: 50% powierzchni działki, 
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m,  
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: 068-KD81 oraz 070-KD80, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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, 
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8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z 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  
1)  teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),  
2)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w południowo – zachodniej części terenu, jak na rysunku 

planu 
3)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych, 
4)  co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia, 
5)  maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2, 
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,4 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa w pkt 6.2, jak na rysunku planu, 
2)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3)  zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu, 
4)  w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

 
044 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 044                                               2. POWIERZCHNIA 0,63 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

U33 teren zabudowy usługowej – przedszkole 

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności, widocznych z terenu 040-ZP62 
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7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 068-

KD81, jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 30%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5,                                    
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy 068-KD81, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania na cele inne niż zieleni urządzonej do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnego z planem 
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych maksymalne 
natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 
0,5 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów 
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045 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 045                                               2. POWIERZCHNIA 5,33 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
MN21 i usługowe U33  

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 
innych niż w pkt 9.2 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  wzdłuż linii rozgraniczającej plac stanowiący poszerzenie ulicy 068-KD80, w północno-zachodniej 

części terenu, obowiązuje lokalizacja usług przynajmniej w parterach budynków, 
3)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych na terenie zieleni do utrzymania i wprowadzenia, o której 

mowa w pkt 11.2 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy –  

a) maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny: 068-KD81, 069-
KD80, w odległości 10m od granicy obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia w południowo 
– zachodniej części terenu oraz po granicy obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia w 
południowo – wschodniej części terenu, jak na rysunku planu, 

b) obowiązująca linia zabudowy przy placu stanowiącym poszerzenie ulicy 068-KD81,  jak na 
rysunku planu 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 

a) dla działek usługowych i usługowo – mieszkaniowych graniczących z placem, o którym mowa 
w pkt 6.2 – 40% 

b) dla pozostałych działek - 30%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 

a) 80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b) 40% dla działek usługowych i usługowo – mieszkaniowych graniczących z placem, o którym 

mowa w pkt 6.2   
c) 50% na pozostałym terenie, 

4)intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 
a) dla działek usługowych i usługowo – mieszkaniowych graniczących z placem, o którym mowa 

w pkt 6.2 – 0,7 
b) dla pozostałych działek - 0,5, 

5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
4)  formy zabudowy –  dowolne, 
7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: 068-KD81 oraz 069-KD80, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 
pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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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  
1)  południowy fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 

(OSTAB), jak na rysunku planu, 
2)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w południowo – wschodniej i południowo – zachodniej części 

terenu, jak na rysunku planu, 
3)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych, 
4)  maksymalne zachowanie i pielęgnacja istniejącego drzewostanu 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  dopuszcza się lokalizowanie zabudowy tworzącej pierzeję placu, o którym mowa w pkt 6.2, na 

granicy działek, 
2)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,4, 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu, 
3) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, 
4) istniejący wodociąg o średnicy 418 mm 

 
 
046 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 046                                               2. POWIERZCHNIA 1,97 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

U33 teren zabudowy usługowej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne po granicy obszaru zieleni do utrzymania i 
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wprowadzenia, jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 30%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki:  

a)  80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b)  50% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8,                                    
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – dowolny 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Starogardzkiej (poza granicami planu) oraz od ulicy 068-KD81 
poprzez teren 071-KS, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1)  w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości ulicy 

Starogardzkiej (poza granicami planu) zastosowanie zabezpieczeń akustycznych 
doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi normami, 

2)  północno - wschodnia część terenu objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu, 

3)  maksymalne zachowanie istniejącego szpaleru drzew, 
4)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w północno – wschodniej części terenu, jak na rysunku planu, 
5)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 
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  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,7, 

2)  południowa część terenu w obszarze uciążliwości komunikacyjnej od ulicy Starogardzkiej (poza 
granicami planu), 
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18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

 
047 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 047                                               2. POWIERZCHNIA 5,84 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności, widocznych z terenu 052-ZP62 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 068-

KD81, 069-KD80 oraz po granicy obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia, jak na rysunku 
planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 30%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 
a)  70% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b)  50% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m,  
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: 068-KD81 oraz 069-KD80, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych - 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 z 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  
1) zachodni fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 
(OSTAB), jak na rysunku planu, 
2) co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej przeznaczyć pod zadrzewienia, 
3) zieleń do utrzymania i wprowadzenia w północnej i zachodniej części terenu, jak na rysunku planu, 
4) zabezpieczenie zbocza przed erozją i nieskanalizowanym spływem wód opadowych, 
5) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 
drzewo na 5 miejsc postojowych 
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12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu, 
3) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, 
4) istniejący wodociąg o średnicy 418 mm 

 
048 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 048                                               2. POWIERZCHNIA 4,07 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  ciąg pieszy łączący teren 052-ZP62 z ulicą 068-KD81, 
3)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności, widocznych z terenu 052-ZP62 oraz z terenu zespołu przyrodniczo- 
krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego”, 

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny: 

068-KD81, 066-KD80 (ulica Kampinoska) oraz po granicy obszaru zieleni do utrzymania i 
wprowadzenia, jak na rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 30%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki:  
a) 70% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b) 50% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – stromy 
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 ulic Kampinoskiej (teren 066-KD80) oraz od ulicy 068-KD81, 
2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych - 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 z 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  
1)  wschodni fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 

(OSTAB), jak na rysunku planu, 
2)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia we wschodniej części terenu, jak na rysunku planu, 
3)  zabezpieczenie zbocza przed erozją i nieskanalizowanym spływem wód opadowych, 
4)  zakaz makroniwelacji 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
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  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa w pkt. 6.2, jak na rysunku planu,  
2) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

 
 
 
049 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 049                                               2. POWIERZCHNIA 1,00 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M22 teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
domy mieszkalne powyżej dwóch mieszkań 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
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6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności, widocznych z terenu 052-ZP42, 
3)  zakaz lokalizacji wolnostojących masztów telefonii komórkowej 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 066-

KD80 (ulica Kampinoska), jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 30%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej –50% powierzchni działki, 
4)  intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5,  
5)  wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6)   formy zabudowy – wolnostojące, bliźniacze lub szeregowe, 
7)  kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Kampinoskiej (teren 066-KD80), 
2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych - 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 z 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  
zabezpieczenie zbocza przed erozją i nieskanalizowanym spływem wód opadowych 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
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  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2) w granicach terenu występują obszary aktywnych ruchów masowych i  potencjalnie zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych, 
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050 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 050                                               2. POWIERZCHNIA 1,13 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11,  
2)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności, widocznych z terenu 052-ZP62 oraz z terenu 054-D, 
3)  zakaz lokalizacji wolnostojących masztów telefonii komórkowej 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 066-

KD80 (ulica Kampinoska) oraz po granicy obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia, jak na 
rysunku planu, 

2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 30%, 

3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki:  
a) 70% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b) 50% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5,  
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Kampinoskiej (teren 066-KD80), 
2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych - 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 z 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  
1)  południowy i wschodni fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 

Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu, 
2)  zabezpieczenie zbocza przed erozją i nieskanalizowanym spływem wód opadowych, 
3)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w południowej i wschodniej części terenu, jak na rysunku 

planu 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
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14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
15. STAWKA PROCENTOWA  
a)  w obszarze zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego jak na rysunku 

planu -  30% 
b)  w obszarze zidentyfikowanym literą „b”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego jak na rysunku 

planu – nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2)  w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, 
3)  zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu, 

 
 
051 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 051                                               2. POWIERZCHNIA 2,56 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

W zbiorniki wyrównawcze wody pitnej 

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych  
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 50%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni terenu, 
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5,                                    
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – dowolny 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Kampinoskiej (teren 066-KD80), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, minimum 2 miejsca postojowe, 
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 z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 
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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  
stosuje się przepisy ogólne 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych do czasu 

realizacji kanalizacji sanitarnej 
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, 
2)  teren od północnego - wschodu, północy i północnego - zachodu sąsiaduje  z zespołem 

przyrodniczo – krajobrazowym „Dolina Potoku Oruńskiego” 

 
 
052 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV  W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 052                                               2. POWIERZCHNIA 6,32 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

ZP62 teren zieleni urządzonej, fragment Potoku M1 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
budynki obsługujące użytkowników 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 12, 
2)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 048-MN21 i ciąg pieszy ustalony w terenie 054-D 

z ulicą 069-KD-80- we wschodniej części terenu, 
3)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy ustalony w pkt. 6.2 z ulicą Kampinoską (teren 066-KD80), 
4)  ścieżka rowerowa łącząca ulicę Kampinoską (teren 066-KD80) z  ulicą 068-KD80, 
5)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy, o którym mowa w pkt. 6.2, z ulicą 068-KD80, w zachodniej części 

terenu, 
6)  ciąg pieszy łączący ciąg pieszy ustalony w pkt. 6.2 z punktem widokowym, o którym mowa w pkt 

6.7, 
7)  punkt widokowy o niepełnej panoramie w zachodniej części terenu, jak na rysunku planu - zakaz 

nasadzeń zieleni mogących przesłonić widok z punktu widokowego na dolinę potoku M-1, 
8)  punkt widokowy o niepełnej panoramie we wschodniej części terenu, jak na rysunku planu - zakaz 

nasadzeń zieleni mogących przesłonić widok z punktu widokowego na dolinę potoku M-1 

Poz. 1509



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 5295 —

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 – 80% 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 ulic: Kampinoskiej (teren 066-KD80) oraz ulic 068-KD81 i 069-KD80, 
2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
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  
1)  teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2)  zachowanie otwartego koryta Potoku M1, 
3)  zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania skarp Potoku M1, 
4)  zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej do utwardzenia ciągów pieszych 

i rowerowych 
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, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej, 
5)  zieleń –  kształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem pkt 6.7-8 
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zalecany przebieg ciągów pieszych, o których mowa w pkt 6.2 i 6.3, jak na rysunku planu, 
2)  zalecany przebieg ścieżki rowerowej, o której mowa w pkt. 6.4, jak na rysunku planu, 
3)  zaleca się rozdzielenie przestrzenne ciągów pieszych i rowerowych opaską o szerokości minimum 

0,5 m, 
4)  zaleca się zachowanie naturalnego ukształtowania terenu, 
5)  zaleca się stosowanie biologicznych metod w celu przeciwdziałania erozji zboczy, 

Poz. 1509



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 5296 —

6)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
7)  istniejący ciek naturalny - Potok M1 - będący odbiornikiem wód opadowych;  
8)  w granicach terenu występują obszary aktywnych ruchów masowych i  potencjalnie zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych, 
9)  istniejący wodociąg o średnicy 418 mm 

 
 
053 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV  W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 053                                             2. POWIERZCHNIA 8,79 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

Z64 teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej 

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 
3)  zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej  

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 – 80% powierzchni działki, 
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 ulic: Kampinoskiej (teren 066-KD80) oraz 065-KD80,  
2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
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  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  zachowanie istniejącego ukształtowania terenu w 

postaci podłużnych tarasów odpowiadających historycznym podziałom na działki oznaczonym na 
rysunku planu, 

3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
 teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
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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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się zastosowanie w miarę potrzeby środków technicznych (np. muru oporowego, drenażu 

opaskowego) lub obiektów budowlanych pełniących rolę muru oporowego w celu zabezpieczenia 
przed osuwaniem mas ziemnych, 

2)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3)  zaleca się przełożenie koryta Potoku M1 w kanał planowany w terenie 065-KD80,   
4)  istniejący ciek naturalny - Potok M1 - będący odbiornikiem wód opadowych,  
5)  w granicach terenu występują obszary aktywnych ruchów masowych i  potencjalnie zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych, 
6)  istniejący wodociąg o średnicy 418 mm 

 
 
054 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 054                                              2. POWIERZCHNIA  1,22 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

D zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy „M1” na Potoku M1 

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 12 
2)  droga eksploatacyjna wokół zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego „M1” oraz wzdłuż Potoku 

M1 pełniąca rolę ciągu pieszego 
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 – 80% 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 ulicy 065-KD80, 
2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - odprowadzenie powierzchniowe, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 
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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 - zbiornik retencyjny,  
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2) eksploatacja zbiornika retencyjnego tak, aby był stale wypełniony wodą, 
3) zastosowanie materiałów naturalnych do utwardzenia skarp zbiornika 
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, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej 
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się realizację wyspy w części centralnej zbiornika retencyjnego, 
2)  w granicach terenu występują obszary aktywnych ruchów masowych i  potencjalnie zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych 

 
 
055 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 055                                               2. POWIERZCHNIA 2,65 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
MN21 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) szpitale i domy opieki społecznej, 
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m² 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
1)  istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 

innych niż w pkt 9.2, 
2)  istniejąca zabudowa o funkcji produkcyjnej i mieszkaniowej wielorodzinnej 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne po granicy obszaru zieleni do utrzymania i 
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wprowadzenia, jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 35%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 

a)  80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b)  50% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: Kampinoskiej (teren 066-KD80), Nowiny (teren 064-KD81) oraz 065-
KD80, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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  
1) strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej -  

a) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² 
informujących o prowadzonej działalności , 

b) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów, z 
wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 

c) zachowanie istniejącego ukształtowania terenu w postaci podłużnych tarasów odpowiadających 
historycznym podziałom na działki oznaczonym na rysunku planu, 

3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – obiekty o wartościach kulturowych  (ul. 
Nowiny nr 36 i 42) zaznaczone na rysunku planu – ochronie podlega charakter budynków i ich detal 
architektoniczny 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  zachodnia część terenu objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 

(OSTAB), jak na rysunku planu, 
2)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
3)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w zachodniej części terenu, jak na rysunku planu, 
4)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 
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  
fragment  terenu, jak na rysunku planu, objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a)  likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, 
b)  uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
c)  rewaloryzacja istniejących obiektów o wartościach kulturowych 
d)  realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego, wprowadzenie małej architektury i 

Poz. 1509



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 5300 —

oświetlenia, 
e)  rewaloryzacja istniejących lub realizacja nowych przeziernych ogrodzeń od strony ulicy, 
f) urządzenie terenowych miejsc parkingowych dla mieszkańców,  
g)  poprawa izolacyjności akustycznej elewacji,  
h)  poprawa nasycenia terenu zielenią, 
i) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty: 
a)  poprawa wizerunku terenu oraz jakości życia mieszkańców i innych użytkowników, 
b)  poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy, 
c)  poprawa stanu technicznego istniejącej substancji budowlanej oraz uzupełnienie pierzei, 
d)  wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi oraz uzyskanie nowego zainwestowania 

poprawiającego jakość życia na rewitalizowanym terenie, 
e)  poprawa warunków parkingowych oraz wyposażenia terenu w zieleń, 
f)  poprawa ochrony przed hałasem, 
g)  poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania  terenu zostały ujęte w punktach 7 i 9 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,55, 

2)  teren w obszarze uciążliwości komunikacyjnej od ulicy Trakt św. Wojciecha (poza granicami planu), 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2)  zaleca się przełożenie koryta Potoku M1 w kanał planowany w terenie 065-KD80, 
3)  w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, 
4)  istniejący ciek naturalny - Potok M1 - będący odbiornikiem wód opadowych 

 
 
056 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 056                                               2. POWIERZCHNIA 0,19 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

U33 teren zabudowy usługowej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1)  szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 

dzieci i młodzieży, 
2)  obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m² 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,  
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 50%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki, 
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,0,                                    
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
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6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Nowiny (teren 064-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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 – kanał deszczowy przejmujący wody Potoku M1 w 
korytarzu infrastruktury technicznej 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej -  

a)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² 
informujących o prowadzonej działalności , 

b)  dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów, z 
wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 drzewo 
na 5 miejsc postojowych 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania na cele inne niż zieleni urządzonej do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnego z planem  
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
1)  planowane działania: nie ustala się 
2)  oczekiwane rezultaty: 
3)  parametry zabudowy i warunki zagospodarowania  terenu zostały ujęte w punktach 7 i 9 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  korytarz infrastruktury technicznej, na przedłużeniu ulicy 065-KD80, jak na rysunku planu; zakaz 

zabudowy, grodzenia i nasadzeń zielenią wysoką, 
2)  teren w obszarze uciążliwości komunikacyjnej od ulicy Trakt św. Wojciecha (poza granicami planu) 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2) zaleca się lokalizację parkingu 
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057 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 057                                               2. POWIERZCHNIA 6,76 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
MN21 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) szpitale i domy opieki społecznej, 
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m² 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
1)  istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 

innych niż w pkt 9.2, 
2)  istniejąca zabudowa o funkcji produkcyjnej i mieszkaniowej wielorodzinnej 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  ciąg pieszy w środkowej części terenu łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 059-Z64 z ulicą 

Nowiny (teren 064-KD81), jak na rysunku planu 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne po granicy obszaru zieleni do utrzymania i 

wprowadzenia, jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 35%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki:   

a) 80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b) 50% na pozostałym terenie, 

4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: Nowiny (teren 064-KD81) oraz od ulicy 065-KD80, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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 z 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 – planowany kanał sanitarny w korytarzu infrastruktury 
technicznej 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej -  

a)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² 
informujących o prowadzonej działalności , 

b)  dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów, z 
wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 

c)  zachowanie istniejącego ukształtowania terenu w postaci podłużnych tarasów odpowiadających 
historycznym podziałom na działki oznaczonym na rysunku planu 

d)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – obiekty o wartościach kulturowych  
(ul. Nowiny nr 69, 75 i 76) zaznaczone na rysunku planu – ochronie podlega charakter budynków i ich 
detal architektoniczny 
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 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
3)  zachodnia część  terenu objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 

(OSTAB), jak na rysunku planu, 
4)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
5)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia w zachodniej części terenu, jak na rysunku planu, 
6)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 
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  
fragment  terenu, jak na rysunku planu, objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a)  likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, 
b)  uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
c)  rewaloryzacja istniejących obiektów o wartościach kulturowych 
d)  realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego, wprowadzenie małej architektury i 

oświetlenia, 
e)  rewaloryzacja istniejących lub realizacja nowych przeziernych ogrodzeń od strony ulicy, 
f) urządzenie terenowych miejsc parkingowych dla mieszkańców,  
g)  poprawa izolacyjności akustycznej elewacji,  
h)  poprawa nasycenia terenu zielenią, 
i)  modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty: 
a)  poprawa wizerunku terenu oraz jakości życia mieszkańców i innych użytkowników, 
b)  poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy, 
c)  uporządkowanie przestrzeni półpublicznych wewnątrz kwartału, 
d)  poprawa stanu technicznego istniejącej substancji budowlanej oraz uzupełnienie pierzei, 
e)  wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi oraz uzyskanie nowego zainwestowania 

poprawiającego jakość życia na rewitalizowanym terenie, 
f) poprawa warunków parkingowych oraz wyposażenia terenu w zieleń, 
g)  poprawa ochrony przed hałasem, 
h)  poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania terenu zostały ujęte w punktach 7 i 9 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,55, 

2)  teren w strefie uciążliwości komunikacyjnej od ulicy Trakt św. Wojciecha (poza granicami planu), 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2)  istniejący ciek naturalny - Potok M1 - będący odbiornikiem wód opadowych; zaleca się 

umożliwienie dojazdu o szerokości 5,0m dla celów eksploatacyjnych, 
3)  zaleca się przełożenie koryta Potoku M1 w kanał planowany w terenie 065-KD80, 
4)  zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla przewodu, o którym mowa w pkt 9.10, jak na rysunku 

planu, 
5)  w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 
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058 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 058                                               2. POWIERZCHNIA 5,20 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  ciąg pieszy w środkowej części terenu łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 059-Z64 z ulicą 069-

KD80, jak na rysunku planu, 
3)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności , 
4)  zakaz lokalizacji wolnostojących masztów telefonii komórkowej 

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 069-

KD80 oraz po granicy obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia, jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 30%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki:  

a) 80% na terenie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
b) 50% na pozostałym terenie,

4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy 069-KD80, 
2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych - 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 z 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  
1)  wschodni i północny fragment terenu objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 

Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu, 
2)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia we wschodniej  i północnej części terenu, jak na rysunku 

planu, 
3)  zakaz makroniwelacji, 
4)  zabezpieczenie zbocza przed erozją i nieskanalizowanym spływem wód opadowych 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
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13.  SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzeżeniem pkt 13.2,  
2)  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
1)  planowane działania: nie ustala się 
2)  oczekiwane rezultaty: 
3)  parametry zabudowy i warunki zagospodarowania  terenu zostały ujęte w punktach 7 i 9 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu, 
2)  w granicach terenu występują obszary aktywnych ruchów masowych i  potencjalnie zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych 

 
 
059 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV  W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 059                                             2. POWIERZCHNIA 13,69 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

Z64 teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejący budynek o funkcji przechowalni owoców  
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
1)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11, 
2)  ciąg pieszy w środkowej części terenu łączący ciągi piesze ustalone w terenach: 058-MN21 oraz  

057-M/U31, jak na rysunku planu, 
3)  ciąg pieszy w południowej części terenu łączący ulicę 069-KD80 z ulicą Starogardzką (poza 

granicami planu), 
4)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 
5)  zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej 
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 – 80% powierzchni działki, 
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 ulic: 065-KD80 i 069-KD80,  
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2) parkingi – wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, 
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 – planowany kanał sanitarny w korytarzu infrastruktury 
technicznej 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  zachowanie istniejącego ukształtowania terenu w 

postaci podłużnych tarasów odpowiadających historycznym podziałom na działki oznaczonym na 
rysunku planu, 

3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
2) zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej do utwardzenia ciągów pieszych
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 pkt.6.6 
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  
fragment terenu, jak na rysunku planu, objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: likwidacja substandardowego zainwestowania, 
2) oczekiwane rezultaty: poprawa wizerunku i estetyki terenu, 
3) warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9. 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa w pkt 6.3, jak na rysunku planu, 
2)  zaleca się zastosowanie w miarę potrzeby środków technicznych (np. muru oporowego, drenażu 

opaskowego) lub obiektów budowlanych pełniących rolę muru oporowego w celu zabezpieczenia 
przed osuwaniem mas ziemnych, 

3)  zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
4)  zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla przewodu, o którym mowa w pkt 9.10, w północnej 

części terenu, jak na rysunku planu, 
5)  w granicach terenu występują obszary aktywnych ruchów masowych i  potencjalnie zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych 
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060 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 060                                               2. POWIERZCHNIA 0,88 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

P/U41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa mieszkaniowa 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,  
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 60%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki, 
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,0,                                    
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – dowolny 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Starogardzkiej (poza granicami planu), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
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 z 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  
zabezpieczenie zbocza przed erozją i nieskanalizowanym spływem wód opadowych 
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  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,7, 

2)  teren w obszarze uciążliwości komunikacyjnej od ulicy Starogardzkiej (poza granicami planu) 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

 
 
061 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 061                                               2. POWIERZCHNIA 0,40 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe 
MN21 i usługowe U33 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1) szpitale i domy opieki społecznej, 
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m² 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7 oraz wskaźnikach parkingowych 
innych niż w pkt 9.2, 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 35%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki,  
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – stromy 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Nowiny (teren 064-KD81), 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub układu odwadniającego, 
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 z 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  
1) strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej -  

a)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² 
informujących o prowadzonej działalności, 

b)  dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów, z 
wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
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3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
2)  w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych 
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  
teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a)  likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, 
b)  uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
c)  realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego, wprowadzenie małej architektury i 

oświetlenia, 
d)  rewaloryzacja istniejących lub realizacja nowych przeziernych ogrodzeń od strony ulicy, 
e)  poprawa izolacyjności akustycznej elewacji,  
f) poprawa nasycenia terenu zielenią, 
g)  modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty: 
a)  poprawa wizerunku terenu oraz jakości życia mieszkańców i innych użytkowników, 
b)  poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy, 
c)  uporządkowanie przestrzeni półpublicznych wewnątrz kwartału, 
d)  poprawa stanu technicznego istniejącej substancji budowlanej oraz uzupełnienie pierzei, 
e)  wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi oraz uzyskanie nowego zainwestowania 

poprawiającego jakość życia na rewitalizowanym terenie, 
f) poprawa wyposażenia terenu w zieleń, 
g)  poprawa ochrony przed hałasem, 
h)  poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9. 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,5, 

2)  teren w obszarze uciążliwości komunikacyjnej od ulicy Trakt św. Wojciecha (poza granicami planu) 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 

 
062 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 062                                               2. POWIERZCHNIA 0,21 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

P/U41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 
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5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 11 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,  
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 60%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki, 
4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,0,                                    
5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – dowolny 
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulic: Nowiny (teren 064-KD81) oraz Starogardzkiej (poza granicami 
planu) poprzez zjazd na prawe skręty, 
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków - bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
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 z 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  
1) strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej -  

a)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² 
informujących o prowadzonej działalności , 

b)  dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów, z 
wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 

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  
fragment terenu, jak na rysunku planu, objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a)  likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, 
b)  uzupełnienie istniejącej zabudowy produkcyjno - usługowej, 
c) realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego, wprowadzenie małej architektury i 

oświetlenia, 
d)  rewaloryzacja istniejących lub realizacja nowych przeziernych ogrodzeń od strony ulicy, 
e)  poprawa izolacyjności akustycznej elewacji,  
f) poprawa nasycenia terenu zielenią, 
g)  modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty: 
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a)  poprawa wizerunku terenu, 
b)  poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy, 
c)  poprawa stanu technicznego istniejącej substancji budowlanej, 
d)  wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi oraz uzyskanie nowego zainwestowania 

poprawiającego jakość życia na rewitalizowanym terenie, 
e)  poprawa wyposażenia terenu w zieleń, 
f)  poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9. 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1)  teren w zlewni Kanału Raduni; do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi spływu 0,7, 

2)  teren w obszarze uciążliwości komunikacyjnej od ulicy Trakt św. Wojciecha (poza granicami planu) 
oraz od ulicy Starogardzkiej (poza granicami planu), 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
nie ustala się 

 
063 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 063                                               2. POWIERZCHNIA 0,17 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

U33 teren zabudowy usługowej 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
1)  szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 

dzieci i młodzieży, 
2)  obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7 
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 80%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni działki, 
4) intensywność zabudowy – 2,3,                                    
5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 13m, 
6) formy zabudowy – dowolne, 
7) kształt dachu – dowolny  
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
nie dotyczy  
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa – od ulicy Srebrnej (teren 078-KD81), 
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 
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, 
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8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z 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  
w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 drzewo 
na 5 miejsc postojowych 
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  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
dopuszcza się lokalizację budynków w liniach rozgraniczających teren 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
nie ustala się 

 
064 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 064                    2. POWIERZCHNIA 0,88 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD81 teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Nowiny 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1)  szerokość w liniach rozgraniczających  - od 9m do 15m, jak na rysunku planu, 
2)  prędkość projektowa – 40 km/godz., 
3)  przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, dopuszcza się przekrój bez wydzielonych jezdni i 

chodników, 
4)  dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5)  wyposażenie – chodnik lub chodniki, z zastrzeżeniem pkt 4.3 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ulicą Starogardzką (poza granicami planu) 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a) wprowadzenie małej architektury i oświetlenia, 
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b) renowacja i modernizacja oraz przebudowa jezdni, 
c) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty:  poprawa stanu technicznego, parametrów użytkowych i estetycznych ulicy, 
3) parametry i warunki zagospodarowania terenu zostały ujęte w punkcie 4 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. 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, 
5) zieleń – maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

065 
 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 065                    2. POWIERZCHNIA 0,21 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD80 teren ulicy dojazdowej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1)  szerokość w liniach rozgraniczających  - 10m,  
2)  prędkość projektowa – 30 km/godz., 
3)  przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; dopuszcza się przekrój bez wydzielonych jezdni i 

chodników, 
4)  dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5)  wyposażenie – chodnik lub chodniki, z zastrzeżeniem pkt 4.3, plac do zawracania 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ulicą Nowiny (teren 064-KD81) 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
fragment terenu, jak na rysunku planu, objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i 
infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a) wprowadzenie małej architektury i oświetlenia, 
b) renowacja i modernizacja oraz przebudowa jezdni,  
c) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty:  poprawa stanu technicznego, parametrów użytkowych i estetycznych ulicy, 
3) parametry i  warunki zagospodarowania terenu zostały ujęte w punkcie 4 
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9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
5) zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
planowany kanał deszczowy przejmujący wody Potoku M1 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

 
 
066 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 066                    2. POWIERZCHNIA 2,09 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD80 teren ulicy dojazdowej – odcinek ulicy Kampinoskiej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  - od 10m do 26m, jak na rysunku planu,  
2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5) wyposażenie – chodnik lub chodniki, ścieżka rowerowa, dopuszcza się  lokalizację zatok 
postojowych 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowania z ulicami: Nowiny (teren 064-KD81) oraz zachodnim odcinkiem ulicy 
Kampinoskiej (teren 081-KD81) 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
fragment terenu, jak na rysunku planu, objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i 
infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a) wprowadzenie małej architektury i oświetlenia, 
b) renowacja i modernizacja oraz przebudowa jezdni, 
c) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty:  poprawa stanu technicznego, parametrów użytkowych i estetycznych ulicy, 
3) parametry warunki zagospodarowania terenu zostały ujęte w punkcie 4 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
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10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
5) zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1)  zaleca się szpaler drzew wzdłuż północnej granicy terenu, 
2)  teren od północy sąsiaduje  z zespołem przyrodniczo – krajobrazowym „Dolina Potoku Oruńskiego” 

 
 
067 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 067                                               2. POWIERZCHNIA 0,31 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

KZ95 teren pętli autobusowej 

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)  stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7 
2)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² informujących 

o prowadzonej działalności  

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 – 5% powierzchni działki, 
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 ulicy Kampinoskiej (teren 066-KD80), 
2) parkingi - co najmniej 10 miejsc postojowych, 
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 - 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 
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

nie dotyczy 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
do czasu realizacji pętli autobusowej dopuszcza się zagospodarowanie całości terenu na parking 
terenowy  
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  
nie dotyczy 
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)  zaleca się szpaler drzew od strony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoku 

Oruńskiego” oraz terenu 051-W, 
2)  teren od północy sąsiaduje  z zespołem przyrodniczo – krajobrazowym „Dolina Potoku Oruńskiego” 

 
 
068 KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 068                    2. POWIERZCHNIA 1,69 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD81 teren ulicy lokalnej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  - od 15m do 21m, jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 40 km/godz., 
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5)  wyposażenie: 

a)  chodniki,  
b)  plac publiczny zlokalizowany przy skrzyżowaniu z ulicą 069-KD80 w obszarze 

zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu,  
c)  dopuszcza się  lokalizację zatok postojowych i zatok autobusowych za wyjątkiem obszaru 

placu, o którym mowa w pkt 4.5.b 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowania z ulicami: Starogardzką (poza granicami planu) oraz ulicą Kampinoską (teren 
081-KD81) 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu 
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8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
5)  zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu, 
6)  w obszarze placu (zidentyfikowanym literą „a”, ograniczonym linią podziału wewnętrznego jak na 

rysunku planu) zastosowanie nawierzchni przewidzianej dla ruchu pieszego 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
w obszarze placu, o którym mowa w pkt 4.5.b, zakaz lokalizacji parkingów naziemnych 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
zaleca się wyposażenie placu publicznego, o którym mowa w pkt 4.5.b, w zieleń  

 
069 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 069                    2. POWIERZCHNIA 0,83 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD80 teren ulicy dojazdowej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  -  12m , jak na rysunku planu,  
2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5) wyposażenie – chodniki, plac do zawracania, dopuszcza się  lokalizację zatok postojowych 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ulicą 068-KD81 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
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5) zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 

11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew 

 
070 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 070                    2. POWIERZCHNIA 0,15 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD80 teren ulicy dojazdowej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  - od 10m, jak na rysunku planu,  
2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5) wyposażenie – chodniki, plac do zawracania 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ulicą 068-KD81 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1)  mała architektura – dopuszcza się, 
2)  nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
3)  tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4)  urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
5)  zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu, z zastrzeżeniem pkt 

10.6 
6)  oś widokowa na zbiornik retencyjny (teren 039-D), jak na rysunku planu, ograniczenie wysokości 

zieleni i innych obiektów do 1m na zakończeniu placu do zawracania 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
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14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew 

 
071 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 071                                               2. POWIERZCHNIA 0,33 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

KS tereny obsługi transportu drogowego – parking 

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   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7 
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 – 5% powierzchni działki, 
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 ulicy 068-KD81, 
2) parkingi - co najmniej 100 miejsc postojowych, 
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 - 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  
wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych 
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  
nie dotyczy 
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
przez teren ustala się dojazd do terenu 046-U33 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
nie ustala się 

 
072 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 072                    2. POWIERZCHNIA 0,84 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD81 teren ulicy lokalnej – ulica Przemian 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  - 12m, jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 40 km/godz., 
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5) wyposażenie – chodniki 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowania z ulicami: Niepołomicką (poza granicami planu) oraz Starogardzką (poza 
granicami planu) do czasu zrealizowania ulic: Pastelowej (teren 074-KD81) i ulicy 075-KD81 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu 

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a) wprowadzenie małej architektury i oświetlenia, 
b) renowacja i modernizacja oraz przebudowa jezdni, 
c) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty:  poprawa stanu technicznego, parametrów użytkowych i estetycznych ulicy, 
3) parametry i warunki zagospodarowania terenu zostały ujęte w punkcie 4 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania  
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
5) zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu, z uwzględnieniem pkt 7 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
po realizacji ulicy Pastelowej (teren 074-KD81) i ulicy 075-KD81 zaleca się zamknięcie  wlotu ul. 
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Przemian do ul. Starogardzkiej  

073  
 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 073                    2. POWIERZCHNIA 0,12 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD81 teren ulicy lokalnej – fragment ulicy Niepołomickiej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  - nie dotyczy, 
2) prędkość projektowa – nie dotyczy, 
3) przekrój – nie dotyczy, 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5) wyposażenie – nie dotyczy 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ulicą Starogardzką (poza granicami planu)  
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
5) zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1) zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew, 
2) szerokość ulicy w granicach planu od 0m do 15m 
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074 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 074                    2. POWIERZCHNIA 1,63 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD81 teren ulicy lokalnej – ulica Pastelowa 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  -  15m , jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 40 km/godz., 
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5) wyposażenie – chodniki, dopuszcza się  lokalizację zatok postojowych i zatok autobusowych 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowania z ulicami: Niepołomicką (teren 076-KD81) oraz Starogardzką (poza granicami 
planu) 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefami ochrony konserwatorskiej 
2)  archeologicznej, jak na rysunku planu, 
3)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
4)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefach ochrony 

konserwatorskiej archeologicznej wymagają nadzoru archeologicznego 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
5) zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew 

Poz. 1509



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 5323 —

075 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 075                    2. POWIERZCHNIA 0,21 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD81 teren ulicy lokalnej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  - 12m, jak na rysunku planu,  
2) prędkość projektowa – 40 km/godz., 
3) przekrój – jedna jezdnia dwa pasy ruchu, 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5) wyposażenie – chodniki 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowania z ulicami: Przemian (teren 072-KD81) oraz Pastelową (teren 074-KD81) 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a) wprowadzenie małej architektury i oświetlenia, 
b) renowacja i modernizacja oraz przebudowa jezdni i posadzki mostu, 
c) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty:  poprawa stanu technicznego, parametrów użytkowych i estetycznych ulicy, 
3) parametry i warunki zagospodarowania terenu zostały ujęte w punkcie 4 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. 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, 
5) zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 
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076 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 076                    2. POWIERZCHNIA 0,63 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD81 teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Niepołomickiej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  - od 14m do 22m, jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 40 km/godz., 
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5) wyposażenie – chodniki, dopuszcza się  lokalizację zatok autobusowych 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ulicą Starogardzką (poza granicami planu) 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
5) zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew 

 
 
077 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. NUMER 077                                               2. POWIERZCHNIA 0,05 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

KS tereny obsługi transportu drogowego - parking 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 
nie ustala się 
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5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7 
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 – 5% powierzchni działki, 
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 ulicy Nowiny (teren 064-KD81), 
2) parkingi - co najmniej 15 miejsc postojowych, 
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 - 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  
1) strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej -  

a) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów o powierzchni do 1m² 
informujących o prowadzonej działalności  

b) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów, z 
wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
wprowadzenie zieleni wysokiej  w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych 
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  
fragment  terenu, jak na rysunku planu, objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a)  likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, 
b)  urządzenie terenowych miejsc parkingowych,  
c)  poprawa nasycenia terenu zielenią, 
d)  modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty: 
1)  poprawa wizerunku terenu, 
2)  poprawa warunków parkingowych oraz wyposażenia terenu w zieleń, 
3)  poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

3) warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9. 
15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
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16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
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 

 
078 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 078                    2. POWIERZCHNIA 0,80 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD81 teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Srebrnej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  - od 12m do 20m, jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 40 km/godz., 
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5) wyposażenie – chodniki, dopuszcza się  lokalizację zatok autobusowych i zatok postojowych 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ulicami: Niepołomicką (teren 076-KD81) oraz Kolorową (teren 079-KD81) 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony 

konserwatorskiej archeologicznej wymagają nadzoru archeologicznego 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY   
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
5) zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
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14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew 

 
079 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 079                    2. POWIERZCHNIA 1,05 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD81 teren ulicy lokalnej – ulica Kolorowa 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  - od 15m do 46m, jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 40 km/godz., 
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5) wyposażenie – chodniki, ścieżka rowerowa, dopuszcza się  lokalizację zatok autobusowych i zatok 
postojowych 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowania z ulicami: Kampinoską (teren 081-KD81) oraz Pastelową (teren 074-KD81) 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1)  strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej, jak na rysunku planu, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej –  nie dotyczy, 
3)  zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony 

konserwatorskiej archeologicznej wymagają nadzoru archeologicznego 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
5) zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
zaleca się wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew 
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080 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 080                    2. POWIERZCHNIA 0,40 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD81 teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Srebrnej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  - 12m, jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 40 km/godz., 
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5) wyposażenie – chodniki, dopuszcza się  lokalizację zatok autobusowych  
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowania z ulicami: Kampinoską (teren 081-KD81) oraz Kolorową (teren 079-KD81) 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
5) zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew 

 
 
081 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 081                    2. POWIERZCHNIA 1,55 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD81 teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Kampinoskiej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  - od 14m do 38m, jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 40 km/godz., 
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 

Poz. 1509



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 74 — 5329 —

4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5) wyposażenie – chodniki, dopuszcza się  lokalizację ścieżki rowerowej, zatok postojowych i zatok 
autobusowych 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowania z ulicami: tzw. „Nową Świętokrzyską” (poza granicami planu), z odcinkiem ulicy 
Kampinoskiej (teren 066-KD81) oraz ulicą 068-KD81 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
szpaler drzew wzdłuż północnej granicy terenu na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami: 068-
KD81 oraz Srebrną (teren 080-KD81) 

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
5) zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu, z uwzględnieniem pkt 7 

11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
teren sąsiaduje od północy, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą 068-KD81 oraz Srebrną 
(teren 080-KD81), z zespołem przyrodniczo – krajobrazowym „Dolina Potoku Oruńskiego” 

 
082 KARTA TERENU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MAĆKOWY IV W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 1913
1. KARTA TERENU NUMER 082                    2. POWIERZCHNIA 0,21 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD80 teren ulicy dojazdowej – odcinek ulicy Kampinoskiej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  - 15m, jak na rysunku planu,  
2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 
3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
5) wyposażenie – chodniki, plac do zawracania 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ulicą Kampinoską (teren 081-KD81) 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje się przepisy ogólne 
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8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala się 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 
5) zieleń - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1) zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew, 
2) po realizacji ulicy tzw. „Nowej Świętokrzyskiej” (poza granicami planu) nastąpi zamknięcie ulicy  

§ 7

Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej 
integralne czCWci s>:
1) czCWć graficzna - rysunek planu Maćkowy IV w skali 1:

2000 (zał>cznik nr 1),
2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

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 finansowania (zał>cznik nr 3).

§ 8

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

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 
zgodnoWci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Miasta GdaMska.

§ 9

Trac> moc we fragmentach objCtych granicami niniej-
szego planu:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Maćkowy II – rejon ul. Starogardzkiej i Przemian 
uchwalony uchwał> nr LX/804/98 Rady Miasta GdaMska 
z dnia 30 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 37 z 
dnia 26 czerwca 1998 r., poz. 139),

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Maćkowy rejon ulicy Starogardzkiej uchwalony uchwał> 
nr XIX/568/04 Rady Miasta GdaMska z dnia 22 stycznia 
2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 23 z dnia 27 lutego 
2004 r., poz. 500),

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Nowiny zatwierdzony uchwał> nr LII/669/97 Rady Miasta 
GdaMska z dnia 28.08.1997 r (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12 z 
dnia 26 marca 1998 r., poz. 42)

4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trasa 
P-P na odcinku Oruni Górnej zatwierdzony uchwał> nr 
XXIV/709/04 Rady Miasta GdaMska z dnia 27.05.2004 r. 
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 144 z dnia 17.11.2003 r., poz. 
748)

5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Maćkowy III uchwalony uchwał> nr XXXVII/1245/05 Rady 
Miasta GdaMska z dnia 28.04.2005 r. (Dz. Urz. Nr 63, z 
dnia 28.06.2005 r., poz. 1182)

§ 10

Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłoszenia 
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
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   Zał>cznik nr 1
   do Uchwały Nr XXXIII/911/09
   Rady Miasta GdaMska 
   z dnia 26 lutego 2009 r.

   Zał>cznik nr 2
   do Uchwały Nr XXXIII/911/09
   Rady Miasta GdaMska 
   z dnia 26 lutego 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Maćkowy IV w mieWcie GdaMsku

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU.

Uwagi wniesione po pierwszym wyłoceniu projektu planu 
do publicznego wgl>du:
1. PLATINUM INVESTMENT sp. z o.o (ul. F.Ceynowy 4A/

1, 80-321 GdaMsk) – pismo z dnia 24.09.2008 r. (data 
wpływu 09.09.2008 r.), wnioskuje o pozostawienie w 
planie drogi dojazdowej ustalonej w planie obowi>zuj>cym 
(teren 121-81), stanowi>cej dojazd do projektowanego 
osiedla 18 budynków jednorodzinnych (34 mieszkania) 

na działce nr 927, obrCb 303s (w terenie 042-M22)
 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 

czCWciowo uwzglCdniona.Uwaga wpłynCła w terminie.
2. PLATINUM INVESTMENT sp. z o.o (ul. F.Ceynowy 4A/

1, 80-321 GdaMsk) – pismo z dnia 24.09.2008 r. (data 
wpływu 09.09.2008 r.), w terenie 042-M22 wnioskuje o 
zmianC zapisu w pkt 9.6 karty terenu z „zaopatrzenie w 
energiC elektryczn> – z sieci elektroenergetycznej” na 
„zaopatrzenie w energiC elektryczn> we własnym zakresie 
z mocliwoWci> podł>czenia do sieci elektroenergetycznej 
po wykonaniu przez odpowiedniego gestora niezbCdnej 
infrastruktury technicznej”.

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
nieuwzglCdniona.

 Uwaga wpłynCła w terminie.
3. PLATINUM INVESTMENT sp. z o.o (ul. F.Ceynowy 4A/

1, 80-321 GdaMsk) – pismo z dnia 24.09.2008 r. (data 
wpływu 09.09.2008 r.), w terenie 042-M22 wnioskuje o 
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rezygnacjC z wymogu przeznaczenia 30% powierzchni 
biologicznie czynnej pod zadrzewienia.

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
czCWciowo uwzglCdniona.

 Uwaga wpłynCła w terminie.
4. PLATINUM INVESTMENT sp. z o.o (ul. F.Ceynowy 4A/

1, 80-321 GdaMsk) – pismo z dnia 24.09.2008 r. (data 
wpływu 09.09.2008 r.) w terenie 042-M22 wnioskuje 
o wył>czenie z OSTAB południowo-zachodniej czCWci 
działki nr 927 i umocliwienie zabudowy na tym terenie

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
uwzglCdniona.

 Uwaga wpłynCła w terminie.
5. LC CORP Szmaragdowe Wzgórze Sp. z o.o. (ul. 

PowstaMców Vl>skich 2-4, 53-333 Wrocław) – pismo z 
dnia 10.10.2008 r. (data wpływu 13.10.2008 r.) wnioskuje 
o jednoznaczne okreWlenie sposobu skomunikowania 
terenu od strony ul. Niepołomickiej albo poprzez ustalenie 
w planie ul. Topazowej jako wydzielonej drogi gminnej z 
dopuszczeniem przeciCcia zalecanego ci>gu pieszego 
zlokalizowanego wzdłuc pasa zieleni biegn>cego z 
północy na południe albo w formie drogi dojazdowej 
od ul. Niepołomickiej poprowadzonej po północnej 
stronie zbiornika retencyjnego ”Kolorowy” (014-D) –we 
fragmencie po Wladzie drogi technicznej zbiornika.

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
czCWciowo uwzglCdniona.

 Uwaga wpłynCła w terminie.
6. LC CORP Szmaragdowe Wzgórze Sp. z o.o. (ul. 

PowstaMców Vl>skich 2-4, 53-333 Wrocław) – pismo z 
dnia 10.10.2008 r. (data wpływu 13.10.2008 r.) wnioskuje 
o dopuszczenie dostCpnoWci drogowej dla wschodniej 
czCWci terenu 008-M/U31 z ul. Niepołomickiej od strony 
południowej poprzez teren 012-M/U31.

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
nieuwzglCdniona.

 Uwaga wpłynCła w terminie.
7. Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 

00-955 Warszawa – pismo z dnia 06.10.2008 r. (data 
wpływu 10.10. 2008 r.), wnioskuje o zapewnienie 
dojazdu do działki nr 298/7 według jednego z ponicszych 
wariantów:
a) dopuszczenie przejazdu przez pas zieleni do utrzyma-

nia i wprowadzenia na wysokoWci zakoMczenia ulicy 
Kryształowej w formie ci>gu pieszo- jezdnego,

b) dopuszczenie przejazdu przez pas zieleni do utrzyma-
nia i wprowadzenia na wysokoWci zakoMczenia ulicy 
Szmaragdowej w formie ci>gu pieszo- jezdnego,

c) ustalenie ci>gu pieszo-jezdnego na terenie 009-U51 
od ul. Srebrnej wzdłuc granicy działki nr 298/47.

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
czCWciowo uwzglCdniona.

 Uwaga wpłynCła w terminie.
8. p. Renata MCkal, ul Brylantowa 16, 80-180 GdaMsk, p. 

Krzysztof Dwoni, ul. Brylantowa 9, 80-180 GdaMsk, p. 
Maria Fall-Ławryniuk, ul. Brylantowa 14, 80-180 GdaMsk, 
p. Maciej Ławryniuk, ul. Brylantowa 14, 80-180 GdaMsk 
– pismo z dnia 15.09.2008 protestuj> przeciw planom 
budowy kolonii budynków przeznaczonych dla osób  
nieprzystosowanych do cycia w społeczeMstwie

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
uwzglCdniona.

 Uwaga wpłynCła w terminie.
9. p. Renata MCkal, ul Brylantowa 16, 80-180 GdaMsk, 

p. Krzysztof Dwoni, ul. Brylantowa 9, 80-180 GdaMsk, 
p. Maria Fall-Ławryniuk, ul. Brylantowa 14, 80-180 
GdaMsk, p. Maciej Ławryniuk, ul. Brylantowa 14, 80-180 
GdaMsk – pismo z dnia15.09.2008, w terenie 008-M/U31 

protestuj> przeciw dopuszczeniu usług na terenach w 
obowi>zuj>cym planie przeznaczonych wył>cznie na 
funkcje mieszkaniowe.

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
czCWciowo uwzglCdniona.
Uwaga wpłynCła w terminie.

10. p. Renata MCkal, ul Brylantowa 16, 80-180 GdaMsk, p. 
Krzysztof Dwoni, ul. Brylantowa 9, 80-180 GdaMsk, p. 
Maria Fall-Ławryniuk, ul. Brylantowa 14, 80-180 GdaMsk, 
p. Maciej Ławryniuk, ul. Brylantowa 14, 80-180 GdaMsk 
– pismo z dnia15.09.2008, wnioskuj> o utrzymanie pasa 
zieleni i nie dopuszczenie do przerwania go drogami 
kołowymi w terenach 008-M/U31 i 012-M/U31.

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: nie-
uwzglCdniona.

 Uwaga wpłynCła w terminie.
11. EURO-WENT Sp. z o. o., ul. Starogardzka 18, 80-058 

GdaMsk – pismo z dnia 06.10. 2008 r. (data wpływu 
13.10. 2008 r.), wnioskuje o dopuszczenie realizacji 
masztu reklamowego z siłowni> wiatrow> o wysokoWci 
24m i mocy 70-100 KW w terenie 059-Z64

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
nieuwzglCdniona.

 Uwaga wpłynCła w terminie.
12. p. Irena i Jerzy Kortas (ul. Łozy 46, 80-516 GdaMsk) 

– pismo z dnia 09.10. 2008 r. (data wpływu 15.10. 
2008 r.), W terenie 028-Z64 wnioskuj> o dopuszczenie 
na terenie działki nr 58/9 zabudowy mieszkaniowej 
ekstensywnej –mocliwoWci wybudowania 2 domów 
jednorodzinnych.

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
nieuwzglCdniona.

 Uwaga wpłynCła w terminie.
13. INVESSA sp.z o.o. (Al. NiepodległoWci 658, 81-854 

Sopot) -pismo z dnia 04.11.2008.
 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 

uwzglCdniona.
 Uwaga wpłynCła po terminie.
 Uwagi wniesione po drugim wyłoceniu projektu planu 

do publicznego wgl>du:
14. PLATINUM INVESTMENT sp. z o.o (ul. F.Ceynowy 

4A/1, 80-321 GdaMsk) – data stempla pocztowe-
go- 14.01.2009 r. wnioskuje w terenie 042-M22 o 
pozostawienie drogi dojazdowej ustalonej w planie 
obowi>zuj>cym (teren 121-81). W drodze tej została juc 
zaprojektowana i uzgodniona sieć kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej a w jej południowej czCWci znajduje siC 
istniej>ca sieć kanalizacji deszczowej osiedla „Zana”

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
nieuwzglCdniona.

 Uwaga wpłynCła w terminie.
15. PLATINUM INVESTMENT sp. z o.o (ul. F.Ceynowy 

4A/1, 80-321 GdaMsk) – data stempla pocztowego- 
14.01.2009 r. wnioskuje w terenie 042-M22 o uwzglCd-
nienie wymogów p-poc (mocliwoWci zawracania wozu 
stracackiego) w zalecanym pasie drogowym

 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
nieuwzglCdniona.

 Uwaga wpłynCła w terminie.
16. PLATINUM INVESTMENT sp. z o.o (ul. F.Ceynowy 

4A/1, 80-321 GdaMsk) – data stempla pocztowego- 
14.01.2009 r. wnioskuje w terenie 042-M22 o zmianC 
zapisu w pkt 9.6 karty terenu z „zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> – z sieci elektroenergetycznej” na „zaopa-
trzenie w energiC elektryczn> we własnym zakresie z 
mocliwoWci> podł>czenia do sieci elektroenergetycznej 
po wykonaniu przez odpowiedniego gestora niezbCdnej 
infrastruktury technicznej”
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 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
nieuwzglCdniona.

 Uwaga wpłynCła w terminie.
17. INVESSA sp.z o.o. (Al. NiepodległoWci 658, 81-854 

Sopot)- data stempla pocztowego 15.01.2009 r.
 RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 

nieuwzglCdniona.
 Uwaga wpłynCła po terminie.

   Zał>cznik nr 3
   do Uchwały Nr XXXIII/911/09
   Rady Miasta GdaMska 
   z dnia 26 lutego 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Maćkowy IV w mieWcie GdaMsku

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania.
I. BUDOWA DRÓG I URZ=DZEL KOMUNIKACYJNYCH:
1. karta terenu nr 068-KD81, teren ulicy lokalnej o przekroju: 

jedna jezdnia dwa pasy ruchu z chodnikiem, z placem 
publicznym, z uzbrojeniem – długoWć ok. 930 m,
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 

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

2. karta terenu nr 074-KD81, teren ulicy lokalnej – ul. 
Pastelowa, o przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z 
chodnikiem, z uzbrojeniem – długoWć ok. 970 m,
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 

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

3. karta terenu nr 075-KD81, teren ulicy lokalnej, o 
przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikiem, 
z uzbrojeniem – długoWć ok. 170 m,
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 

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

4. karta terenu nr 078-KD81, teren ulicy lokalnej – odcinek 
ul. Srebrnej, o przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 
z chodnikiem, z uzbrojeniem – długoWć ok. 550 m,
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 

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

5. karta terenu nr 081-KD81, teren ulicy lokalnej – odcinek 
ul. Kolorowej, o przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 
z chodnikiem, Wcieck> rowerow>, z uzbrojeniem – 
długoWć ok. 440 m,
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 

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

6. karta terenu nr 065-KD80, teren ulicy dojazdowej, o 
przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikiem 
(lub bez wydzielonej jezdni i chodników) i placem do 
zawracania, z uzbrojeniem – długoWć ok. 200 m,
- realizacja finansowana z budcetu gminy,

- istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 
umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 
uzbrojenia wodoci>gowo, kanalizacyjnego i odwodnie-
nia– ze Wrodków NFOViGW i WFOViGW

7. karta terenu nr 066-KD80, teren ulicy dojazdowej 
– odcinek ul. Kampinowskiej o przekroju: jedna jezdnia, 
dwa pasy ruchu z chodnikiem i Wcieck> rowerow>, z 
uzbrojeniem – długoWć ok. 1130 m,
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 

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

Wrodków NFOViGW i WFOViGW
8. karta terenu nr 069-KD80, teren ulicy dojazdowej o 

przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikiem 
i placem do zawracania, z uzbrojeniem – długoWć ok. 670 m,
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 

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

9. karta terenu nr 070-KD80, teren ulicy dojazdowej o 
przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikiem 
i placem do zawracania, z uzbrojeniem – długoWć ok. 120 m,
- realizacja finansowana z budcetu gminy,
- istniej> mocliwoWci współfinansowania na podstawie 

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

W skład uzbrojenia dróg wchodz>:
- wodoci>gi,
- przewody kanalizacji sanitarnej,
- przewody kanalizacji deszczowej,
- linie elektroenergetyczne,
- ciepłoci>gi,
- gazoci>gi,

wraz z urz>dzeniami sieciowymi.
Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s> ze 

Wrodków budcetowych gminy.
Wodoci>gi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane 

s> ze Wrodków właWciciela sieci.
Linie elektroenergetyczne, ciepłoci>gi i gazoci>gi realizo-

wane s> przez przedsiCbiorstwa energetyczne posiadaj>ce 
koncesje.

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY ZLOKALIZOWANEJ 
POZA LINIAMI ROZGRANICZAJ=CYMI DRÓG

1. Budowa przewodów kanalizacji deszczowej ł>cznej 
długoWci 225 m w korytarzach infrastruktury technicznej 
w terenach 022-M/U31, 027-MN21, 030-Z64, 032-M/U31, 
056-U33
- realizowana z budcetu gminy
- istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie ze 
Wrodków NFOViGW, WFOViGW

2. Budowa przewodów kanalizacji sanitarnej ł>cznej 
długoWci 350 m w korytarzach infrastruktury technicznej 
w terenach 028-Z64, 053-Z64, 057-M/U31
- realizowana ze Wrodków właWciciela sieci
- istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie ze 
Wrodków NFOViGW, WFOViGW

3. Budowa zbiorników retencyjnych w terenach 039-D, 054-
D
- realizowana z budcetu gminy
- istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie ze 
Wrodków NFOViGW, WFOViGW
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