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 UCHWAŁA Nr XXXIV/955/09
Rady Miasta GdaMska
 z dnia 26 marca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka Zachód 
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 Olszynka Zachód w mieWcie GdaMsku (o nu-

merze ewidencyjnym 1609) zwany dalej „planem”, obejmuj>cy 

obszar o powierzchni 66,34 ha ograniczony:

— od północy – Opływem Motławy,

— od wschodu – ul. Łanow>,

— od południa – lini> kolejow> prowadz>c> do Portu 

Północnego i do rafi nerii Grupy Lotos (granic> terenów 

kolejowych zamkniCtych),

— od zachodu – rzek> Motław>,

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 prze-

znaczenie zostało okreWlone w § 3 i odpowiedniej karcie 

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

sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe 

telefonii komórkowej) oraz zieleM,

2) intensywnoWć zabudowy— stosunek powierzchni cał-
kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 

budynków na działce do powierzchni działki. W karcie 

terenu mocna ustalić intensywnoWć zabudowy dla terenu.

3) powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni 

wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie 

zewnCtrznym budynku z wł>czeniem tynków i okładzin, na 

poziomie posadzki pomieszczeM lub ich czCWci o wysokoWci 

ponad 1,90 m, zamkniCtych i przekrytych ze wszystkich 

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

maszynownia dawigu, centrala wentylacyjna, klimatyza-

cyjna lub kotłownia. Do powierzchni całkowitej nie wlicza 

siC przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, 

tarasów,

4) powierzchnia ucytkowa budynku – powierzchnia całkowita 

pomniejszona o powierzchnie zajCte przez: konstrukcjC, in-

stalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane 

garace i parkingi oraz pomieszczenia nieucytkowe,

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

a) właWciciela podmiotu gospodarczego,

b) stróca lub

c) technologa, o ile działalnoWć wymaga całodobowego 

nadzoru technologicznego,

 na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. Dopusz-

cza siC najwycej dwa mieszkania (w odrCbnym budynku 

mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz>), przy czym ł>czna powierzchnia 

ucytkowa mieszkaM nie moce przekraczać ł>cznej po-

wierzchni ucytkowej wykorzystywanej na cele działalnoWci 

gospodarczej,

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

usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, rodzaj 

dachu (płaski, stromy).

 Jeceli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie 

w typie zabudowy istniej>cej – typ ten okreWla zabudowa 

istniej>ca w bezpoWrednim s>siedztwie projektowanej. Na 

fragmentach niezabudowanych, poza bezpoWrednim s>-

siedztwem zabudowy istniej>cej – ustalenie typu zabudowy 

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

7) wysokoWć zabudowy – wysokoWć mierzona od najnicszej 

rzCdnej rzutu pionowego obrysu Wcian lub podpór naj-

nicszej kondygnacji nadziemnej na powierzchniC terenu 

(odwzorowan> na podkładzie mapowym rysunku planu) 

do najwycszej kalenicy dachu lub najwycszego punktu na 

pokryciu kubatury budynku albo attyki.

 Do wysokoWci zabudowy nie wlicza siC urz>dzeM, instalacji 

i elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, rekla-

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

maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki 

nad dachami (np. maszynownie dawigów, centrale wen-

tylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które postrzegane 

z poziomu podłogi parteru (z odległoWci od zabudowy nie 

mniejszych nic dwie i nie wiCkszych nic trzy jej wysokoWci) 

nie podwycszaj> optycznie zabudowy swoj> mas>.

 Dopuszcza siC mierzenie wysokoWci oddzielnie dla po-

szczególnych czCWci budynków,

8) zabudowa zagrodowa – zespół budynków zwi>zanych 

z produkcj> roln>, składaj>cy siC z jednego budynku miesz-

kalnego jedno- lub dwumieszkaniowego i – co najmniej 

– budynku (lub budynków) inwentarskiego lub magazyno-

wego przeznaczonego do przechowywania płodów rolnych 

wyprodukowanych we własnym gospodarstwie,

9) bryła budynku— zespół nastCpuj>cych cech budynku: typ 

zabudowy, kształt dachu, rozczłonkowanie.

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

kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczółkowy, 
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pulpitowy itp.), k>t nachylenia połaci, kolor i materiał 
pokrycia,

b) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zrócnicowanie 

wysokoWci budynku, cokół, ryzality, wnCki, wykusze, 

wiecyczki, lukarny, balkony,

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

bryła budynku, rozplanowanie i proporcje otworów okien-

nych, kolorystyka,

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

puj>ce warunki:

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

wiCkszym nic 30o, w przypadku górnej połaci dachu 

mansardowego – pod k>tem wiCkszym nic 10o,

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym 

nachyleniu nie przekracza połowy całej powierzchni 

przykrytej dachem.

 Za dach stromy uwaca siC równiec dachy w kształcie 

kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu,

12) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie 

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

najbardziej wartoWciowe, rócnorodne tereny zieleni, frag-

menty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) 

i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograni-

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

z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB 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,

13) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 

ograniczaj>ca obszar, na którym dopuszcza siC wzno-

szenie budynków oraz – okreWlonych w ustaleniach planu 

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

gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeM nad wej-

Wciami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnCtrznych, 

pochylni, tarasów, czCWci podziemnych obiektów budow-

lanych, o ile ustalenia planu nie stanowi> inaczej,

14) 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,

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

lub zamkniCte systemy kanalizacji deszczowej, cieki na-

turalne, kanały, rowy i drenace,

16) zieleM do utrzymania i wprowadzenia – obszar zieleni 

wyznaczony w planie wewn>trz terenu o innym przezna-

czeniu z okreWlonych przestrzennie powodów Wrodowi-

skowych, takich jak: ochrona istniej>cych skupisk zieleni, 

wskazania do pokrycia terenu zieleni> (np. skarpy, za-

grocenie osuwiskami, podmokłoWci), lokalne powi>zania 

ekologiczne, zieleM izolacyjna. Minimum 80% obszaru tej 

zieleni musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna. 

W karcie terenu mocna ustalić odrCbnie dla tych obsza-

rów wiCkszy jej udział. Jako zieleM towarzysz>ca innym 

funkcjom, utrzymywana i pielCgnowana przez właWciciela 

terenu (ucytkownika) moce ona być urz>dzona i słucyć 
celom rekreacyjnym w stopniu i w sposób nie koliduj>cy z 

celami jej ustalenia. Na tych zasadach w granicach zieleni 

do utrzymania i wprowadzenia dopuszcza siC:

a) 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,

b) terenowe urz>dzenia sportowo-rekreacyjne o po-

wierzchniach nie przekraczaj>cych powierzchni boisk 

do gier małych – w przypadku dopuszczenia ich 

w karcie terenu,

c) ci>gi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnCtrzne – bez 

miejsc postojowych – w przypadku dopuszczenia 

ich w karcie terenu wraz z okreWleniem warunków 

(np. liczba, orientacyjna lokalizacja).

17) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie 

nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przezna-

czenia terenu lub okreWlonych w nim warunków, standar-

dów i parametrów, które po terminie na jaki zostało do-

puszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe 

zgodne z ustaleniami planu nie s> zagospodarowaniem 

tymczasowym.

§ 3

  Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotycz>ce 

przeznaczenia terenów ucyte w niniejszym planie:

  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

  W terenach mieszkaniowych MN21, M22, M23 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, niekolizyj-

ne z funkcj> mieszkaniow>, np.: schronisko socjalne, 

internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, 

dom dziecka, z wył>czeniem obiektów hotelarskich

  R11 tereny rolnicze z ograniczeniem chowu zwierz>t do 

przydomowego chowu zwierz>t

  W terenach R11 dopuszcza siC zabudowC zagrodow> 

i lokale (do 100 m2 powierzchni sprzedacy) do sprzedacy 

produktów własnego gospodarstwa:

1) w gospodarstwach ogrodniczych o powierzchni powy-

cej 0,5 ha w całoWci połoconej na obszarze rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej okreWlonej w SUiKZP m. 

GdaMska,

2) w gospodarstwach rolnych i hodowlanych o powierzchni 

powycej 1 ha w całoWci połoconej na obszarze rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej okreWlonej w SUiKZP m. GdaM-

ska

  U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, 

z wył>czeniem:

1) rzemiosła produkcyjnego,

2) stacji paliw,

3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierni-

czych,

4) stacji obsługi samochodów ciCcarowych i autobusów,

  Dopuszcza siC:

1) parkingi i garace dla samochodów osobowych,

2) salony samochodowe (z serwisem),

3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
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4) budynki zamieszkania zbiorowego,

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

noWci> gospodarcz>.

  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>
  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 niebem 

(oprócz materiału szkółkarskiego i asortymentu ogrodni-

czego charakterystycznego dla sklepów ogrodniczych) 

w odległoWci mniejszej nic 100 m od istniej>cych b>da 
planowanych terenów mieszkaniowych,

3) obiektów generuj>cych ruch powycej 3 pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub wiCkszej na 

godzinC, na ulicach lokalnych lub dojazdowych prze-

biegaj>cych przez istniej>ce b>da planowane tereny 

zabudowy mieszkaniowej

4) obiektów emituj>cych intensywne zapachy, które odczu-

walne s> na znacznym obszarze,

5) szpitali i domów opieki społecznej,

6) budynków zwi>zanych ze stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodziecy.

Dopuszcza siC mieszkania integralnie zwi>zane z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz>
  R/M/U tereny rolniczo – mieszkaniowo – usługowe zawie-

raj>ca tereny rolnicze R11, mieszkaniowe MN21, M22 i tereny 

usługowe U33. W planie mocna ustalić proporcjC miCdzy 

funkcj> rolnicz>, mieszkaniow> i usługow>.

  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 wa-

runkiem ustalenia w planie ich szczegółowej lokalizacji 

i zasad kształtowania zabudowy,

2) obiekty obsługuj>ce ucytkowników nie wymagaj>ce 

pozwolenia na budowC
  ZD tereny ogrodów działkowych z dopuszczeniem altan i 

obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25 m2 

  KD80 tereny ulic dojazdowych

  KD81 tereny ulic lokalnych

  KD82 tereny ulic zbiorczych

  KS tereny obsługi transportu drogowego, np.: parkingi, 

garace, stacje obsługi samochodów, stacje paliw, centra 

logistyczne, autoporty

  KX tereny wydzielonych ci>gów: pieszych, pieszo-jezdnych, 

pieszo-rowerowych, rowerowych, ulic o równoprawnym ruchu 

pieszym, rowerowym i kołowym

  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.

  KK91 tereny szlaków i bocznic kolejowych

  D odprowadzenie wód opadowych, melioracje i urz>dzenia 

ochrony przeciwpowodziowej, np.: zbiorniki retencyjne prze-

ciwpowodziowe, wały i inne urz>dzenia przeciwpowodziowe, 

przepompownie melioracyjne, przepompownie deszczowe

§ 4

1. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie 

dotycz> wydzieleM geodezyjnych dla sieci i urz>dzeM sie-

ciowych infrastruktury technicznej.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodz>ce z zanieczysz-

czonych powierzchni szczelnych wymagaj> oczyszczenia, 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

3. Cały obszar planu połocony jest w powierzchniach ograni-

czaj>cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych 

oraz naturalnych, wynikaj>cych z usytuowania Portu Lot-

niczego GdaMsk im. Lecha WałCsy – zagospodarowanie 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

§ 5

1. Ustala siC wskaaniki parkingowe do obliczania zapotrze-

bowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych.

Wska niki miejsc postojowych

Lp. Rodzaj funkcji
Podstawa

odniesienia

strefa C 
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. Schroniska m odzie owe 10 ó ek MIN. 0,9

4. Hotele 1 pokój MIN. 0,6 

5.
Pensjonaty, pokoje go cinne, obiekty 
wiadcz ce us ugi hotelarskie

1 pokój MIN. 1 

6. Motele 1 pokój MIN. 1 

7.
Domy dziennego i sta ego pobytu dla
osób starszych, domy opieki

10 ó ek MIN. 0,9

7.
Obiekty handlowe o pow. sprzeda y
do 2000 m

2
1000 m

2
 pow.

sprzeda y
MIN. 32 

8. Targowiska
1000 m

2
 pow.

handlowej
MIN. 50 
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j

9. Restauracje, kawiarnie, bary
100 miejsc

konsumpcyjnych
MIN. 15 

10.
Biura, urz dy, poczty, banki – obiekty
do  200 m

2
pow. u ytkowej

100 m
2
pow.

u ytkowej
MIN. 5 

11.
Biura, urz dy, poczty, banki – obiekty
powy ej 200m

2
pow. u ytkowej

100 m
2
pow.

u ytkowej
MIN. 3 

12.
Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie – obiekty
ma e  do 200 m

2
 pow. u ytkowej

100 m
2
 pow.

u ytkowej
MIN. 5 

13.
Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie – obiekty
du e powy ej 200 m

2
 pow. u ytkowej

100 m² pow.
u ytkowej

MIN. 2,5 

14. Szko y podstawowe i gimnazja
1 pomieszczenie do 

nauki
MIN. 0,5 

15. Przedszkola, wietlice 1 oddzia MIN. 3

16. Szpitale, kliniki 1 ó ko MIN. 1

17.

Place sk adowe, du e hurtownie
powy ej 2000 m

2
 pow. sk adowej,

magazyny, sprzeda  towarów w
ilo ciach masowych

1000 m² pow.
sk adowej

MIN. 2 

18. Rzemios o us ugowe
100 m² pow.

u ytkowej
MIN. 2 

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

20. Stacje bezobs ugowe – 0

21. Stacje paliw bez sklepu 1 obiekt MIN. 2

22. Stacje paliw ze sklepem 1 obiekt MIN. 5 

23. Myjnia samochodowa
1 stanowisko do 

mycia
MIN. 2

24. Ma e obiekty sportu i rekreacji
100 m² pow.

u ytkowej
MIN. 4 

25. Ogrody dzia kowe 10 dzia ek MIN. 3

26.
Tereny urz dzonych parków
miejskich, ponadlokalnych

1 ha MIN. 6 

Dla funkcji nie wymienionych, wskaanik parkingowy stosuje 

siC odpowiednio.

§ 6

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 44 tereny 

oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do 044.

2. Ustalenia szczegółowe planu s> nastCpuj>ce:
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 1,89 ha
3. PRZEZNACZENIE

P/U41
teren zabudowy produkcyjno – us ugowej

4. FUNKCJE WY CZONE
1) us ugi zdrowia, o wiaty, turystyki pobytowej,
2) obiekty zamieszkiwania zbiorowego (poza hotelem i motelem),
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m

2

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11, 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: zgodne z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie: 60%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni dzia ki,
4)   intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 1,5,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,    maksymalna: 9 m, 
6)   formy zabudowy: dowolne,
7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do 50º 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (034-KD81), od ulicy Krótkiej (035-KD80),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemys owe zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) teren po o ony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gda ska oraz w strefie ekspozycji

historycznego ródmie cia.
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji wolno stoj cych no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji no ników reklamowych i reklam na ogrodzeniach, za wyj tkiem szyldów,

zwi zanych z prowadzon  dzia alno ci  o max. powierzchni 0,5 m
2
,

c) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
d) ogrodzenia mo liwe wy cznie z ywop otów lub a urowe, z wy czeniem prz se  z 

prefabrykatów betonowych,
3) zasady ochrony istniej cych obiektów:

a) wszelkie prace ziemne wymagaj ce szerokoprzestrzennych i g bokich wykopów wymagaj
przeprowadzenia wyprzedzaj cych ratowniczych bada  archeologicznych,
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b) realizacja wykopów pod infrastruktur wymaga nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i
infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) uporz dkowanie terenu,
b) modernizacja istniej cej i budowa nowej infrastruktury technicznej,
c) przebudowa i rozbudowa istniej cej zabudowy na cele produkcyjno-us ugowe,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu,
b) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 
c) poprawa parametrów u ytkowych i estetycznych zabudowy oraz jej stanu technicznego,

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania: zosta y uj te w punktach 7 i 9 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) teren po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad

urbanistyczny miasta Gda ska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) teren po o ony w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii – zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi,
3) strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y,
2) zakaz podpiwnicze ,
3) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  zachowanie i uzupe nienie szpaleru drzew od wschodniej granicy terenu przy

ul. Krótkiej (035-KD80),
2) zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) wysoki poziom wód gruntowych,
5) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 002 2. POWIERZCHNIA 0,34 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U31
teren zabudowy mieszkaniowo – us ugowej zawieraj cy
tereny mieszkaniowe M23 i us ugowe U33 

4. FUNKCJE WY CZONE
1) ma e hurtownie do 2000 m

2
 powierzchni,

2) salony samochodowe (z serwisem)

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
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zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w pkt 7.5, 17.2 i 17.3 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11, 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: zgodne z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie: 30%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni dzia ki,
4)   intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 0,5,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 9 m, 
6)   formy zabudowy: wolno stoj ca lub bli niacza,
7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do 50º 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (034-KD81), od ulicy Krótkiej (035-KD80),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) teren po o ony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gda ska oraz w strefie ekspozycji

historycznego ródmie cia
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji wolnostoj cych no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji no ników reklamowych i reklam na ogrodzeniach, za wyj tkiem szyldów,

zwi zanych z prowadzon  dzia alno ci  o max. powierzchni 0,5 m
2
,

c) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
d) ogrodzenia mo liwe wy cznie z ywop otów lub a urowe, z wy czeniem prz se

z prefabrykatów betonowych,
3) zasady ochrony istniej cych obiektów:

a) w oznaczonym na planie budynku o warto ciach kulturowych - budynek nr 5 przy
ul. Olszy skiej - ochronie podlega charakter budynku, jego detal architektoniczny,

b) wszelkie prace ziemne wymagaj ce szerokoprzestrzennych i g bokich wykopów wymagaj
przeprowadzenia wyprzedzaj cych ratowniczych bada  archeologicznych,

c) realizacja wykopów pod infrastruktur wymaga nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala si  standard akustyczny okre lony w przepisach
odr bnych

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i
infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) remont i modernizacja istniej cego budynku mieszkalnego o warto ciach kulturowych, 
b) modernizacja istniej cej infrastruktury technicznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a)  poprawa wizerunku terenu, 
b)  zachowanie i wyeksponowanie warto ci kulturowych istniej cej zabudowy,
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c)  poprawa parametrów estetycznych i u ytkowych istniej cej zabudowy,
d)  poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej,

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania: zosta y uj te w punktach 7 i 9 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) teren po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad

urbanistyczny miasta Gda ska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) teren po o ony w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii – zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y,
2) zakaz podpiwnicze ,
3) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i pó przepuszczalnej na doj ciach i dojazdach

do posesji,
2) zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) wysoki poziom wód gruntowych,
5) teren depresyjny (w cz ci pó nocnej) odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo

zalania wodami rzek w wyniku awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami
gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 003 2. POWIERZCHNIA 1,62 ha
3. PRZEZNACZENIE

M22
teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

4. FUNKCJE WY CZONE
1) budynki mieszkalne powy ej 2 mieszka  na jednej dzia ce,
2) zabudowa mieszkaniowa wolno stoj ca

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w pkt 17.2 i 17.3 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: 

a) obowi zuj ce wzd u ulicy Krótkiej (035-KD80), w odleg o ci minimalnej: 7,8 m i maksymalnej
16,4 m od jej linii rozgraniczaj cej,

b) maksymalne nieprzekraczalne wzd u  ulicy Krótkiej (035-KD80), w odleg o ci minimalnej:
3,1 m i maksymalnej 16,5 m od jej linii rozgraniczaj cej,

c) maksymalne nieprzekraczalne wzd u  ulicy Olszy skiej (034-KD81), w odleg o ci minimalnej:
4,9 m i maksymalnej 15,8 m od jej linii rozgraniczaj cej,

d) maksymalne nieprzekraczalne wzd u  ulicy Pustej (036-KD80), w odleg o ci minimalnej:
16,3 m i maksymalnej 16,5 m od jej linii rozgraniczaj cej,

jak na rysunku planu, 
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie: 30%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni dzia ki,
4)   intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 0,5,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 9 m, 
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6)   formy zabudowy: bli niacza,
7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do   50º, 
8)   inne: wymagane materia y: dachówka ceramiczna lub cementowa w naturalnym kolorze materia u

ceramicznego, ciany z widoczn  konstrukcj  szachulcow  drewnian  z wype nieniem
tynkowanym w kolorze bia ym, szczyty drewniane z deskowaniem pionowym, wymagany drobny
podzia  stolarki okiennej

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (034-KD81), od ulicy Krótkiej (035-KD80), od ulicy

Pustej (036-KD80),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) teren po o ony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gda ska oraz w strefie ekspozycji

historycznego ródmie cia,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) wykszta cenie pierzei w miejscach linii zabudowy, ci le okre lonej, oznaczonej na rysunku
planu,

b) zabudowa nowoprojektowana w charakterze istniej cych budynków o warto ciach
kulturowych w pierzei ul. Krótkiej (035-KD80),

c) przebudowa budynku w ramach istniej cej kubatury oraz mo liwo  rozbudowy budynków
w kierunku wn trza dzia ki pod warunkiem zachowania typu budynku od strony ulicy,

d) zakaz lokalizacji no ników reklamowych wolnostoj cych oraz reklam na budynkach
i ogrodzeniach, za wyj tkiem szyldów zwi zanych z prowadzon  dzia alno ci  o max.
powierzchni 0,5 m

2
,

e) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
f) ogrodzenia mo liwe wy cznie z ywop otów lub a urowe, z wy czeniem prz se

z prefabrykatów betonowych,
3)  zasady ochrony istniej cych obiektów :

a) ochronie podlega historycznie wykszta cony charakter zabudowy,
b) w oznaczonych na planie budynkach o warto ciach kulturowych - budynki nr 7, 9, 11, 13, 15,

17, 19, 21 przy ul. Olszy skiej, nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22 przy ul. Krótkiej oraz nr 1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17 i 19 przy ul. Pustej - ochronie podlega charakter budynku i jego detal
architektoniczny,

c) wszelkie prace ziemne wymagaj ce szerokoprzestrzennych i g bokich wykopów wymagaj
przeprowadzenia wyprzedzaj cych ratowniczych bada  archeologicznych,

d) realizacja wykopów pod infrastruktur wymaga nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i
infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a)   remont i modernizacja istniej cych budynków mieszkalnych o warto ciach kulturowych,
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b)   modernizacja istniej cej infrastruktury technicznej,
2) oczekiwane rezultaty: 

a)   poprawa wizerunku terenu, 
b)   zachowanie i wyeksponowanie warto ci kulturowych istniej cej zabudowy,
c) poprawa parametrów u ytkowych i estetycznych zabudowy,
d) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej,

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania: zosta y uj te w punktach 7 i 9 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) teren po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad

urbanistyczny miasta Gda ska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) teren po o ony w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii – zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y,
2) zakaz podpiwnicze ,
3) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren, 
4) planowana przepompownia cieków, jak na rysunku planu

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i pó przepuszczalnej  na doj ciach i dojazdach

do posesji,
2) zaleca si  gara e w formie bli niaczej,
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) wysoki poziom wód gruntowych,
5) teren depresyjny (w cz ci pó nocnej) odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo

zalania wodami rzek w wyniku awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami
gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 004 2. POWIERZCHNIA 0,34 ha
3. PRZEZNACZENIE

P/U41
teren zabudowy produkcyjno – us ugowej

4. FUNKCJE WY CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m

2

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w pkt 17.2 i 17.3 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: zgodne z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie: 60%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni dzia ki,
4)   intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 1,5,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,    maksymalna: 9 m, 
6)   formy zabudowy: dowolne,
7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do 50º 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (034-KD81),
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2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemys owe zgodnie z 

obowi zuj cymi przepisami,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury:

b) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
c) teren po o ony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gda ska oraz w strefie ekspozycji

historycznego ródmie cia.
2)  zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji wolnostoj cych no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji no ników reklamowych i reklam na ogrodzeniach, za wyj tkiem szyldów,

zwi zanych z prowadzon  dzia alno ci  o max. powierzchni 0,5 m
2
,

c) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
d) ogrodzenia mo liwe wy cznie z ywop otów lub a urowe, z wy czeniem prz se  z 

prefabrykatów betonowych,
3) zasady ochrony istniej cych obiektów:

a) wszelkie prace ziemne wymagaj ce szerokoprzestrzennych i g bokich wykopów wymagaj
przeprowadzenia wyprzedzaj cych ratowniczych bada  archeologicznych,

b) realizacja wykopów pod infrastruktur wymaga nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i
infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a)   rozbudowa istniej cych obiektów,
b)   modernizacja istniej cej infrastruktury technicznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu,
b) poprawa parametrów u ytkowych i estetycznych zabudowy,
c) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej,

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania: zosta y uj te w punktach 7 i 9 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) teren po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad

urbanistyczny miasta Gda ska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y,
2) zakaz podpiwnicze ,
3) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
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1) zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
2) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
3) wysoki poziom wód gruntowych,
4) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 005 2. POWIERZCHNIA 0,95 ha
3. PRZEZNACZENIE

M22
teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

4. FUNKCJE WY CZONE
budynki mieszkalne powy ej 2 mieszka  na jednej dzia ce

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w pkt 17.2 i 17.3 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: 

a) obowi zuj ce wzd u  ulicy Olszy skiej (034-KD81), w odleg o ci minimalnej: 4,0 m i 
maksymalnej 12,6 m od jej linii rozgraniczaj cej,

b) maksymalne nieprzekraczalne wzd u  ulicy Olszy skiej (034-KD81), w odleg o ci minimalnej:
12,3 m i maksymalnej 18,0 m od jej linii rozgraniczaj cej,

jak na rysunku planu, 
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie: 30%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni dzia ki,
4)   intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 0,5,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 9 m, 
6)   formy zabudowy: wolno stoj ca lub bli niacza,
7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do   50º, 
8)   inne: wymagane materia y: dachówka ceramiczna lub cementowa w naturalnym kolorze materia u

ceramicznego, ciany z widoczn  konstrukcj  szachulcow  drewnian  z wype nieniem
tynkowanym w kolorze bia ym, szczyty drewniane z deskowaniem pionowym, wymagany drobny 
podzia  stolarki okiennej

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (034-KD81),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) teren po o ony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gda ska oraz w strefie ekspozycji

historycznego ródmie cia,
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) dla oznaczonych na planie budynków o warto ciach kulturowych mo liwa przebudowa
w ramach istniej cej kubatury oraz rozbudowa w kierunku wn trza dzia ki pod warunkiem
zachowania typu budynku od strony ulicy,

b) zabudowa nowoprojektowana w charakterze istniej cych budynków o warto ciach
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kulturowych w pierzei ul. Olszy skiej (034-KD81),
c) zakaz lokalizacji no ników reklamowych wolno stoj cych oraz reklam na budynkach

i ogrodzeniach, za wyj tkiem szyldów zwi zanych z prowadzon  dzia alno ci  o max.
powierzchni 0,5 m

2
,

d) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
e) ogrodzenia mo liwe wy cznie z ywop otów lub a urowe, z wy czeniem prz se

z prefabrykatów betonowych,
3)   zasady ochrony istniej cych obiektów:

a) w oznaczonych na planie budynkach o warto ciach kulturowych - budynki nr  8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22 przy ul. Olszy skiej - ochronie podlega charakter budynku i jego detal
architektoniczny,

b) wszelkie prace ziemne wymagaj ce szerokoprzestrzennych i g bokich wykopów wymagaj
przeprowadzenia wyprzedzaj cych ratowniczych bada  archeologicznych,

c) realizacja wykopów pod infrastruktur wymaga nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i
infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a)   remont i modernizacja istniej cych budynków mieszkalnych o warto ciach kulturowych,
b)   modernizacja istniej cej infrastruktury technicznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a)   poprawa wizerunku terenu, 
b)   zachowanie i wyeksponowanie warto ci kulturowych istniej cej zabudowy,
c) poprawa parametrów u ytkowych i estetycznych zabudowy,
d) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej,

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania: zosta y uj te w punktach 7 i 9 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) fragment terenu po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad

urbanistyczny miasta Gda ska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y,
2) zakaz podpiwnicze ,
3) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i pó przepuszczalnej na doj ciach i dojazdach

do posesji,
2) zaleca si  gara e w formie bli niaczej,
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) wysoki poziom wód gruntowych,
5) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 006 2. POWIERZCHNIA 8,09 ha
3. PRZEZNACZENIE

R/M/U
teren rolniczo – mieszkaniowo – us ugowy, zawieraj cy
tereny rolnicze R11, tereny mieszkaniowe M22, tereny
us ugowe U33 

4. FUNKCJE WY CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m

2
,

2) ma e hurtownie do 2000 m
2
 powierzchni,

3) salony samochodowe (z serwisem)

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Wspólnej 19 
2) zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w pkt 7, 17.2 i 17.3 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11, 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: zgodne z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki:

a) dla funkcji mieszkaniowo – us ugowej: maksymalnie: 30%,
b) dla funkcji rolniczej: maksymalnie 80%, 

3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla funkcji mieszkaniowo – us ugowej: 50% powierzchni dzia ki,
b) dla funkcji rolniczej: nie dotyczy,

4) intensywno  zabudowy:
a) dla funkcji mieszkaniowo – us ugowej: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 0,7, 
b) dla funkcji rolniczej: minimalna: 0,01,  maksymalna: nie ustala si ,

5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 9 m, 
6)   formy zabudowy: nie ustala si ,
7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do 50º, 
8)   inne: wielko  dzia ki: dla nowych wydziele :

a) dla funkcji mieszkaniowo – us ugowej: minimalna: 800 m
2
,   maksymalna: nie ustala si ,

b) dla funkcji rolniczej: minimalna: 2000 m
2
,  maksymalna: nie ustala si

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno drogowa: od ulicy Pustej (036-KD80), od ulicy Olszy skiej (034-KD81), od ulicy

Miedza (037-KD81), od ulicy Wspólnej (038-KD81),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury:  teren po o ony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gda ska

oraz w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia,
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) dla oznaczonych na rysunku planu budynków o warto ciach kulturowych mo liwa przebudowa
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w ramach istniej cej kubatury oraz rozbudowa w kierunku wn trza dzia ki pod warunkiem
zachowania charakteru budynku od strony ulicy, powierzchnia rozbudowy nie mo e by
wi ksza ni  30% powierzchni istniej cego budynku,

b) zakaz lokalizacji no ników reklamowych poza no nikami na budynkach i budowlach
przewidzianymi w pierwotnych projektach budowlanych tych obiektów,

c) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
d) ogrodzenia mo liwe wy cznie z ywop otów lub a urowe, z wy czeniem prz se  z 

prefabrykatów betonowych,
3)  zasady ochrony istniej cych obiektów - w oznaczonych na planie budynkach o warto ciach

kulturowych - budynki nr 19 i 17 przy ul. Wspólnej - ochronie podlega charakter budynku i jego
detal architektoniczny z zastrze eniem pkt. 10.2a 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala si  standard akustyczny okre lony w przepisach
odr bnych

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i
infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) remont i modernizacja istniej cego budynku o warto ciach kulturowych, 
b) modernizacja istniej cej i budowa nowej infrastruktury technicznej,
c) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowo-us ugowej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a)   poprawa wizerunku terenu, 
b)   zachowanie i wyeksponowanie warto ci kulturowych istniej cej zabudowy,
c) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej,
d) uzyskanie nowego zainwestowania, poprawiaj cego jako ycia na rewitalizowanym terenie,

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania: zosta y uj te w punktach 7 i 9 

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) utrzymanie funkcji systemu odwadniaj cego terenu – odprowadzanie wód do rowów g ównych

ci gami odwadniaj cymi obs uguj cymi tereny po o one w strefach ich oddzia ywania,
2) zakaz podpiwnicze ,
3) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i pó przepuszczalnej na doj ciach i dojazdach

do posesji,
2) zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) zaleca si  zachowanie istniej cych rowów,
5) wysoki poziom wód gruntowych,
6) teren depresyjny (poza cz ci  po udniow ) odwadniany mechanicznie, nara ony na 

niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku awarii urz dze  hydrotechnicznych i 
podtopienie wodami gruntowymi

Poz. 1561



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 78 — 5718 —

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 007 2. POWIERZCHNIA 1,37 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U31
teren zabudowy mieszkaniowo – us ugowej zawieraj cy
tereny mieszkaniowe MN21 i us ugowe U33 

4. FUNKCJE WY CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m

2
,

2) ma e hurtownie do 2000 m
2
 powierzchni,

3) salony samochodowe (z serwisem)

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
1) zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w 17.2 i 17.3, 
2) zak ad lakierniczo – samochodowy przy ul. Wspólnej 6

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11, 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: zgodne z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie: 30%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni dzia ki,
4)   intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 0,5,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 9 m, 
6)   formy zabudowy: wolno stoj ca,
7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do 50º, 
8)   inne: wielko  dzia ki: dla nowych wydziele : minimalna: 500 m

2
,   maksymalna: nie ustala si

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Wspólnej (038-KD81), od ulicy Miedza (037-KD81), od ulicy Zagony

(039-KD80),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury: teren po o ony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gda ska

oraz w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia,
2)  zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
c) ogrodzenia mo liwe wy cznie z ywop otów lub a urowe, z wy czeniem prz se  z 

prefabrykatów betonowych,
3) zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala si  standard akustyczny okre lony w przepisach
odr bnych

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania
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14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i
infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) modernizacja istniej cej zabudowy,
b) modernizacja istniej cej i budowa nowej infrastruktury technicznej,
c) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowo-us ugowej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu,
b) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 
c) poprawa parametrów u ytkowych i estetycznych zabudowy,
d) uzyskanie nowego zainwestowania, poprawiaj cego jako ycia w rewitalizowanym kwartale,

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania: zosta y uj te w punktach 7 i 9 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

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

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y,
2) zakaz podpiwnicze ,
3) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i pó przepuszczalnej na doj ciach i dojazdach

do posesji,
2) zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) wysoki poziom wód gruntowych,
5) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 008 2. POWIERZCHNIA 2,24 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U31
teren zabudowy mieszkaniowo – us ugowej zawieraj cy
tereny mieszkaniowe MN21 i us ugowe U33 

4. FUNKCJE WY CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m

2
,

2) ma e hurtownie do 2000 m
2
 powierzchni,

3) salony samochodowe (z serwisem)

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w pkt 17.2 i 17.3 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11, 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: obowi zuj ca wzd u  ulicy anowej (poza granicami planu), w odleg o ci

minimalnej: 8,8 m i maksymalnej 9,5 m od jej linii rozgraniczaj cej, jak na rysunku planu,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie: 30%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni dzia ki,
4)   intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 0,5,
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5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 9 m, 
6)   formy zabudowy: wolno stoj ca,
7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do 50º, 
8)   inne: wielko  dzia ki: dla nowych wydziele : minimalna: 500 m

2
,    maksymalna: nie ustala si

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Na Sza cach (038-KD81), od ulicy anowej (poza granicami planu),

od ulicy Miedza (037-KD81), od ulicy Zagony (039-KD80),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) fragment terenu, jak na rysunku planu, obj ty stref  konserwatorskiej ochrony
archeologicznej,

b) teren po o ony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gda ska oraz w strefie ekspozycji
historycznego ródmie cia,

2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:
a) dla oznaczonego na rysunku planu budynku o warto ciach kulturowych mo liwa przebudowa

w ramach istniej cej kubatury oraz  rozbudowa w kierunku wn trza dzia ki pod warunkiem
zachowania charakteru budynku od strony ulicy, powierzchnia rozbudowy nie mo e by
wi ksza ni  30% historycznej zabudowy dzia ki,

b) zakaz lokalizacji no ników reklamowych poza no nikami na budynkach i budowlach
przewidzianymi w pierwotnych projektach budowlanych tych obiektów,

c) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
d) ogrodzenia mo liwe wy cznie z ywop otów lub a urowe, z wy czeniem prz se  z 

prefabrykatów betonowych,
3) zasady ochrony istniej cych obiektów:

a) w oznaczonym na planie budynku o warto ciach kulturowych - budynek nr 4 przy ul. anowej - 
ochronie podlega charakter budynku i jego detal architektoniczny, z zastrze eniem pkt. 10.2a 

b) wszelkie prace ziemne wymagaj ce szerokoprzestrzennych i g bokich wykopów wymagaj
przeprowadzenia wyprzedzaj cych ratowniczych bada  archeologicznych,

c) realizacja wykopów pod infrastruktur wymaga nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala si  standard akustyczny okre lony w przepisach
odr bnych

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i
infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) modernizacja istniej cej zabudowy,
b) modernizacja istniej cej i budowa nowej infrastruktury technicznej,
c) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowo-us ugowej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu,
b) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 
c) poprawa parametrów u ytkowych i estetycznych zabudowy,
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d) uzyskanie nowego zainwestowania, poprawiaj cego jako ycia w rewitalizowanym kwartale,
3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania: zosta y uj te w punktach 7 i 9 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

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

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) utrzymanie funkcji systemu odwadniaj cego terenu – odprowadzanie wód do rowów g ównych

ci gami odwadniaj cymi obs uguj cymi tereny po o one w strefach ich oddzia ywania,
2) zakaz podpiwnicze ,
3) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i pó przepuszczalnej na doj ciach i dojazdach

do posesji,
2) zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) zaleca si  zachowanie istniej cych rowów,
5) wysoki poziom wód gruntowych,
6) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 009 2. POWIERZCHNIA 1,05 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U31
teren zabudowy mieszkaniowo – us ugowej zawieraj cy
tereny mieszkaniowe M23 i us ugowe U33 

4. FUNKCJE WY CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m

2
,

2) ma e hurtownie do 2000 m
2
 powierzchni,

3) salony samochodowe (z serwisem)

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11, 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy:

a)

b)

obowi zuj ce w cz ci zachodniej terenu w odleg o ci minimalnej: 0,0 m i maksymalnej 14 m 
od linii rozgraniczaj cej teren ulicy Olszy skiej (041-KD80),
maksymalne nieprzekraczalne w cz ci pó nocnej terenu w odleg o ci minimalnej: 0,0 m
i maksymalnej 21,4 m od linii rozgraniczaj cej teren ulicy Miedza (037-KD81),

jak na rysunku planu, 
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie: 30%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni dzia ki,
4)   intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 1,0, 
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 12 m, z zastrze eniem pkt 10.2c, 

10.3a i 16.2, 
6)   formy zabudowy: wolno stoj ca, w typie s siedniej zabudowy o warto ciach kulturowych,
7) kszta t dachu: stromy, dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu po aci, z zastrze eniem pkt 10.2c,

10.3a i 16.2, 
8)   inne: pokrycie dachu: dachówk  ceramiczn

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 
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9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (041-KD80), od ulicy Miedza (037-KD81),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref ochrony konserwatorskiej historycznego za o enia dworsko – parkowego,
jak na rysunku planu 

b) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
c)    teren po o ony w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia Gda ska,

2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:
a) ochronie podlega historyczna struktura przestrzenna zespo u Dworu Olszy skiego

(dziedziniec z budynkami gospodarczymi, budynek dworu i za o enie zieleni ), 
b) nowa  zabudowa mo liwa jedynie w historycznych lokalizacjach oznaczonych na rysunku

planu,
c) nale y odtworzy  historyczn  bry  dawnej obory w lokalizacji po zachodniej stronie terenu,
d) nawierzchnia dziedzi ca brukowana z materia ów kamiennych, 
e) zakaz lokalizacji no ników reklamowych wolnostoj cych oraz reklam na budynkach

i ogrodzeniach, za wyj tkiem szyldów zwi zanych z prowadzon  dzia alno ci
o max. powierzchni 0,5 m

2
,

f) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
g) zakaz podzia ów wtórnych,
h) zakaz grodzenia w obr bie dziedzi ca,
i) ogrodzenia mo liwe wy cznie z ywop otów lub a urowe, z wy czeniem prz se

z prefabrykatów betonowych,
3) zasady ochrony istniej cych obiektów:

a) budynek  gospodarczy dawnego folwarku oznaczony na rysunku planu jako obiekt
o warto ciach kulturowych – ochronie podlega charakter budynku oraz jego detal
architektoniczny,

b) ochronie podlegaj  relikty historycznego za o enia zieleni,
c) wszelkie prace ziemne wymagaj ce szerokoprzestrzennych i g bokich wykopów wymagaj

przeprowadzenia wyprzedzaj cych ratowniczych bada  archeologicznych,
d) realizacja wykopów pod infrastruktur wymaga nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) po udniowa cz  obszaru po o ona w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych

Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu,
2) na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala si standard akustyczny okre lony w przepisach

odr bnych,
3) ziele  do utrzymania i wprowadzenia w cz ci po udniowej – jak na rysunku

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i
infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a)   rewaloryzacja istniej cych obiektów wpisanych do rejestru zabytków i o warto ciach
kulturowych,

b)   modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej, 
c) kszta towanie nowej zabudowy, ma ej architektury i zieleni w nawi zaniu do struktury
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historycznej,
d)   rewaloryzacja zieleni wysokiej i niskiej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu,
b) zachowanie i wyeksponowanie warto ci kulturowych istniej cej zabudowy,
c) poprawa parametrów estetycznych i u ytkowych zabudowy,
d) uporz dkowanie przestrzeni pó publicznych, dostosowanych do wymaga  estetycznych i 
    u ytkowych terenu, 
e)  uzyskanie nowego zainwestowania,
f) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 
g) poprawa wyposa enia terenu w ziele ,

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania: zosta y uj te w punktach 7 i 9 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) budynek przy ul. Olszy skiej 37 wpisany do rejestru zabytków jako Dwór Olszynka –

zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) zakaz podpiwnicze ,
2) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren, 
3) obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i pó przepuszczalnej na doj ciach i dojazdach

do posesji,
2) zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) zaleca si  opracowanie koncepcji przestrzenno - architektonicznej dla nowej zabudowy,
5) wysoki poziom wód gruntowych,
6) teren depresyjny (w cz ci wschodniej) odwadniany mechanicznie, nara ony na 

niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku awarii urz dze  hydrotechnicznych
i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 010 2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U31
teren zabudowy mieszkaniowo – us ugowej zawieraj cy
tereny mieszkaniowe MN21 i us ugowe U33 

4. FUNKCJE WY CZONE
salony samochodowe (z serwisem)

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w pkt 7 i 17 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: zgodne z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie: 30%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni terenu,
4)   intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 0,5,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 9 m, 
6)   formy zabudowy: wolno stoj ca,
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7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do 50º 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Miedza (037-KD81),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury: teren po o ony w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia,
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych poza no nikami na budynkach i budowlach
przewidzianymi w pierwotnych projektach budowlanych tych obiektów,

b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
c) ogrodzenia mo liwe wy cznie z ywop otów lub a urowe, z wy czeniem prz se  z 

prefabrykatów betonowych,
3)  zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala si  standard akustyczny okre lony w przepisach
odr bnych

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

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

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y,
2) zakaz podpiwnicze ,
3) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i pó przepuszczalnej na doj ciach i dojazdach

do posesji,
2) zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) wysoki poziom wód gruntowych,
5) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 011 2. POWIERZCHNIA 0,13 ha
3. PRZEZNACZENIE

D
odprowadzenie wód opadowych, melioracje i urz dzenia
ochrony przeciwpowodziowej – rów wraz z drog
eksploatacyjn

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11 

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

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Miedza (037-KD81),
2) parkingi: wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury: teren po o ony w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia,
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) po udniowa cz  obszaru po o ona w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych

Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu,
2) wszystkie powierzchnie poza obiektami niezb dnymi do eksploatacji rowu nale y przeznaczy

pod ziele

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

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

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

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

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 012 2. POWIERZCHNIA 3,19 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZD tereny ogrodów dzia kowych

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
1) stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11, 12, 
2) ustala si  ci g pieszo – jezdny, jak na rysunku planu, cz cy ulic Miedza (037-KD81) z terenem

014-D

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: nie ustala si ,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: nie ustala si ,
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala si ,
4)   intensywno  zabudowy: nie ustala si ,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 5 m,
6)   formy zabudowy: nie ustala si ,
7)   kszta t dachu: nie ustala si

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Miedza (037-KD81), od ulicy anowej (poza granicami planu),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren po o ony w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia,
b) fragment terenu, jak na rysunku planu, obj ty stref  konserwatorskiej ochrony

archeologicznej,
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
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3) zasady ochrony istniej cych obiektów: wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

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

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) nale y zapewni  dojazd do strefy 014-ZD, 015-ZD, 016-D i 017- R/M/U po ladzie istniej cej drogi

gruntowej – ci giem pieszo – jezdnym, o którym mowa w pkt 6.2, 
2) utrzymanie funkcji systemu odwadniaj cego terenu – odprowadzanie wód do rowów g ównych

ci gami odwadniaj cymi obs uguj cymi tereny po o one w strefach ich oddzia ywania

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  zachowanie istniej cych rowów,
2) wysoki poziom wód gruntowych,
3) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 013 2. POWIERZCHNIA 0,19 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U31
teren zabudowy mieszkaniowo – us ugowej zawieraj cy
tereny mieszkaniowe M22 i us ugowe U33 

4. FUNKCJE WY CZONE
salony samochodowe (z serwisem)

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w pkt 7 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: nie ustala si ,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie: 30%,
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni terenu,
4)   intensywno  zabudowy: minimalna: 0,3,    maksymalna: nie ustala si ,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,     maksymalna: 9 m,
6)   formy zabudowy: wolno stoj ca,
7)   kszta t dachu: stromy,
8)   inne: wielko  dzia ki: minimalnie 1800 m

2

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Miedza (037-KD81), z ci gu pieszo-jezdnego biegn cego przez

teren 012-ZD (jak na rysunku planu),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
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3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren po o ony w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia

Gda ska,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) dla oznaczonego na rysunku planu budynku o warto ciach kulturowych mo liwa przebudowa
w ramach istniej cej kubatury oraz rozbudowa w kierunku wn trza dzia ki pod warunkiem
zachowania typu zabudowy od strony ulicy, powierzchnia rozbudowy nie mo e by   wi ksza
ni  30% historycznej zabudowy dzia ki,

b) zakaz lokalizacji no ników reklamowych poza no nikami na budynkach i budowlach,
przewidzianymi w pierwotnych projektach budowlanych tych obiektów,

c) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
d) ogrodzenia mo liwe wy cznie z ywop otów lub a urowe, z wy czeniem prz se  z 

prefabrykatów betonowych,
3) zasady ochrony istniej cych obiektów: w oznaczonym na planie budynku o warto ciach

kulturowych – budynek przy ulicy Miedza 5 – ochronie podlega typ zabudowy z zastrze eniem pkt.
10.2a

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala si  standard akustyczny okre lony w przepisach
odr bnych

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

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

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y,
2) zakaz podpiwnicze

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i pó przepuszczalnej na doj ciach i dojazdach

do posesji,
2) zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) wysoki poziom wód gruntowych,
5) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 014 2. POWIERZCHNIA 1,18 ha
3. PRZEZNACZENIE

D
odprowadzenie wód opadowych, melioracje i urz dzenia
ochrony przeciwpowodziowej – pompownia odwadniaj ca
„Olszynka” oraz kana  „A” wraz z drog  eksploatacyjn

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
mieszkania integralnie zwi zane z obs ug  stacji pomp

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: nie ustala si ,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: nie ustala si ,
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala si ,
4)   intensywno  zabudowy: nie ustala si ,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,     maksymalna: 9 m,
6)   formy zabudowy: wolno stoj ca,
7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do 50º 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (041-KD80), od ulicy anowej (poza granicami planu),

od ulicy Miedza (037-KD81) poprzez ci g pieszo-jezdny biegn cy przez teren 012-ZD (jak na
rysunku planu)

2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren po o ony w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia Gda ska,
b) fragment terenu, jak na rysunku planu, obj ty stref  konserwatorskiej ochrony

archeologicznej,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów: wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) fragment obszaru po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych

Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu,
2) wszystkie powierzchnie poza obiektami niezb dnymi do eksploatacji urz dze  odwadniaj cych

nale y przeznaczy  pod ziele

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania
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14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
dopuszcza si  obs ug  komunikacyjn  terenu 015-ZD, 016-D i 017-R/M/U

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) kana  g ówny odprowadzaj cy wody do pompowni „Olszynka”,
2) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 015 2. POWIERZCHNIA 3,84 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZD tereny ogrodów dzia kowych

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: nie ustala si ,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: nie ustala si ,
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala si ,
4)   intensywno  zabudowy: nie ustala si ,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 5 m,
6)   formy zabudowy: nie ustala si ,
7)   kszta t dachu: nie ustala si

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulic: Olszy skiej (041-KD80), Miedza (037-KD81) i anowej (poza

granicami planu) poprzez tereny przyleg e,
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren po o ony w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

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

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
utrzymanie funkcji systemu odwadniaj cego terenu – odprowadzanie wód do rowów g ównych
ci gami odwadniaj cymi obs uguj cymi tereny po o one w strefach ich oddzia ywania

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  zachowanie istniej cych rowów
2) wysoki poziom wód gruntowych,
3) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 016 2. POWIERZCHNIA 0,38 ha
3. PRZEZNACZENIE

D
odprowadzenie wód opadowych, melioracje i urz dzenia
ochrony przeciwpowodziowej – kana  „B” wraz z drog
eksploatacyjn

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11 

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

Poz. 1561



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 78 — 5732 —

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: z ci gu pieszo-jezdnego biegn cego przez teren 012-ZD (jak na rysunku

planu), od ulic: Olszy skiej (041-KD80) i anowej (poza granicami planu) poprzez tereny 
przyleg e,

2) parkingi: wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury - teren po o ony w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia

Gda ska,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie

(OSTAB),
2) wszystkie powierzchnie poza obiektami niezb dnymi do eksploatacji rowu nale y przeznaczy

pod ziele

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

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

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
dopuszcza si  obs ug  komunikacyjn  terenu 015-ZD i 018-ZD 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
g ówny kana  odprowadzaj cy wody z cz ci rolniczej polderu „Olszynka”, do czasu rozdzia u uk adu
melioracyjnego
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 017 2. POWIERZCHNIA 2,43 ha
3. PRZEZNACZENIE

R/M/U
teren rolniczo – mieszkaniowo – us ugowy, zawieraj cy
tereny rolnicze R11, tereny mieszkaniowe MN21 i tereny 
us ugowe U33 

4. FUNKCJE WY CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m

2
,

2) ma e hurtownie do 2000 m
2
 powierzchni,

3) salony samochodowe (z serwisem)

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w pkt 17.1 i 17.2 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: obowi zuj ce wzd u  ulicy anowej (poza granicami planu), w odleg o ci

minimalnej: 10 m i maksymalnej 10,4 m od jej linii rozgraniczaj cej,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki:

a) dla funkcji mieszkaniowo – us ugowej: maksymalnie: 30%,
b) dla funkcji rolniczej: maksymalnie 80%, 

3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla funkcji mieszkaniowo – us ugowej: 50% powierzchni dzia ki,
b) dla funkcji rolniczej: nie dotyczy,

4)   intensywno  zabudowy:
a) dla funkcji mieszkaniowo – us ugowej: minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 0,7, 
b) dla funkcji rolniczej: minimalna: 0,01, maksymalna: nie ustala si ,

5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 9 m, 
6)   formy zabudowy: wolno stoj ca,
7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do 50º, 
8)   inne: wielko  dzia ki: dla nowych wydziele :

a) dla funkcji mieszkaniowo – us ugowej: minimalna: 800 m
2
,   maksymalna: nie ustala si ,

b) dla funkcji rolniczej: minimalna: 2000 m
2
,  maksymalna: nie ustala si

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy anowej (poza granicami planu), od ulicy Miedza (037-KD81)

poprzez ci g pieszo-jezdny biegn cy przez teren 012-ZD i teren 014-D (jak na rysunku planu),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren po o ony w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia,
b) fragment terenu, jak na rysunku planu, obj ty stref  konserwatorskiej ochrony

archeologicznej,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych poza no nikami na budynkach i budowlach
przewidzianymi w pierwotnych projektach budowlanych tych obiektów,

b)   zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
c) ogrodzenia mo liwe wy cznie z ywop otów lub a urowe, z wy czeniem prz se  z 
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prefabrykatów betonowych,
3) zasady ochrony istniej cych obiektów: wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala si  standard akustyczny okre lony w przepisach
odr bnych

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
30%

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

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) zakaz podpiwnicze ,
2) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren, 
3) utrzymanie funkcji systemu odwadniaj cego terenu – odprowadzanie wód do rowów g ównych

ci gami odwadniaj cymi obs uguj cymi tereny po o one w strefach ich oddzia ywania,
4) korytarz infrastruktury technicznej, jak na rysunku planu - zakaz trwa ego grodzenia i nasadze

zieleni  wysok

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i pó przepuszczalnej na doj ciach i dojazdach

do posesji,
2) zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) zaleca si  zachowanie istniej cych rowów,
5) wysoki poziom wód gruntowych,
6) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 018 2. POWIERZCHNIA 2,32 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZD tereny ogrodów dzia kowych

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: nie ustala si ,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: nie ustala si ,
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala si ,
4)   intensywno  zabudowy: nie ustala si ,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 5 m,
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6)   formy zabudowy: nie ustala si ,
7)   kszta t dachu: nie ustala si

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy anowej (poza granicami planu), z drogi eksploatacyjnej w terenie

016-D,
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren po o ony w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia,
b) fragment terenu, jak na rysunku planu, obj ty stref  konserwatorskiej ochrony

archeologicznej,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów: wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

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

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
utrzymanie funkcji systemu odwadniaj cego terenu – odprowadzanie wód do rowów g ównych
ci gami odwadniaj cymi obs uguj cymi tereny po o one w strefach ich oddzia ywania

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  zachowanie istniej cych rowów,
2) wysoki poziom wód gruntowych,
3) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 019 2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U31
teren zabudowy mieszkaniowo – us ugowej zawieraj cy
tereny mieszkaniowe M22 i us ugowe U33 

4. FUNKCJE WY CZONE
1) ma e hurtownie do 2000 m

2
 powierzchni,

2) salony samochodowe (z serwisem)

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w pkt 7, 17.2 i 17.3 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: zgodne z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie: 30%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni dzia ki,
4)   intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 1,0,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 12 m, 
6)   formy zabudowy: wolno stoj ca lub bli niacza,
7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do 50º 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (042-KD80),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy, 
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji no ników reklamowych

wolnostoj cych,
3)   zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
mo liwo lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w przypadku dotrzymania dopuszczalnych poziomów
ha asu w rodowisku z uwzgl dnieniem uci liwo ci od planowanej ulicy tzw. Nowej Sandomierskiej

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odr bnymi
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y,
2) zakaz podpiwnicze ,
3) teren potencjalnie zagro ony wyst pieniem wysokich poziomów ha asu w rodowisku od 

planowanej ulicy tzw. Nowej Sandomierskiej,
4) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren, 
5) korytarz infrastruktury technicznej, jak na rysunku planu - zakaz zabudowy, trwa ego grodzenia

i nasadze  zieleni  wysok

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i pó przepuszczalnej na doj ciach i dojazdach

do posesji,
2) zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) wysoki poziom wód gruntowych,
5) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 020 2. POWIERZCHNIA 4,80 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZD tereny ogrodów dzia kowych

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: nie ustala si ,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: nie ustala si ,
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala si ,
4)   intensywno  zabudowy: nie ustala si ,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 5 m,
6)   formy zabudowy: nie ustala si ,
7)   kszta t dachu: nie ustala si

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (042-KD80),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy, 
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji no ników reklamowych
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wolnostoj cych,
3)   zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) strefa ogranicze  od istniej cej napowietrznej linii wysokiego napi cia (poza granicami terenu) –

zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) utrzymanie funkcji systemu odwadniaj cego terenu – odprowadzanie wód do rowów g ównych

ci gami odwadniaj cymi obs uguj cymi tereny po o one w strefach ich oddzia ywania,

2) korytarz infrastruktury technicznej, jak na rysunku planu – zakaz zabudowy, trwa ego grodzenia

i nasadze  zieleni  wysok

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  zachowanie istniej cych rowów,
2) wysoki poziom wód gruntowych,
3) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 021 2. POWIERZCHNIA 1,09 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U31
teren zabudowy mieszkaniowo – us ugowej zawieraj cy
tereny mieszkaniowe MN21 i us ugowe U33 

4. FUNKCJE WY CZONE
1) ma e hurtownie do 2000 m

2
 powierzchni,

2) salony samochodowe (z serwisem)

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w pkt 17.2 i 17.3 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: zgodne z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie: 30%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni dzia ki,
4)   intensywno  zabudowy: nie ustala si ,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 12 m, 
6)   formy zabudowy: wolno stoj ca,
7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do 50º 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 
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9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (042-KD80), od wydzielonego ci gu pieszo – jezdnego

– ulicy Kaczej (033-KX),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy, 
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji no ników reklamowych

wolnostoj cych,
3)   zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala si  standard akustyczny okre lony w przepisach
odr bnych

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) zakaz tymczasowego zagospodarowania z zastrze eniem pkt 13.2,
2) dopuszcza si  zagospodarowanie tymczasowe w postaci jednokondygnacyjnych kontenerów

o przeznaczeniu mieszkalnym, których parametry i standardy mog  by  inne ni  ustalone
w punktach: 7.2, 7.3, 7.4, 9.2, 17.3 na okres nie d u szy ni  10 lat od uchwalenia planu

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowych – zagospodarowanie zgodnie z przepisami

odr bnymi,
2) strefa ogranicze  od istniej cej napowietrznej linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y,
2) zakaz podpiwnicze ,
3) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren, 
4) planowana przepompownia cieków, jak na rysunku planu,
5) korytarz infrastruktury technicznej, jak na rysunku planu – zakaz zabudowy, trwa ego grodzenia

i nasadze  zieleni  wysok

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i pó przepuszczalnej na doj ciach i dojazdach

do posesji,
2) zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) zaleca si  zachowanie istniej cych rowów
5) wysoki poziom wód gruntowych,
6) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 022 2. POWIERZCHNIA 0,99 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZD tereny ogrodów dzia kowych

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: nie ustala si ,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: nie ustala si ,
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala si ,
4)   intensywno  zabudowy: nie ustala si ,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 5 m,
6)   formy zabudowy: nie ustala si ,
7)   kszta t dachu: nie ustala si

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (042-KD80),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy, 
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji no ników reklamowych

wolnostoj cych,
3)   zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) strefa ogranicze  od istniej cej napowietrznej linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi
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 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie

(OSTAB),
2) wszystkie powierzchnie poza obiektami niezb dnymi do eksploatacji rowu nale y przeznaczy

pod ziele

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefa ogranicze  od istniej cej napowietrznej linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odr bnymi

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

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
g ówny kana  odwadniaj cy dla ogrodów dzia kowych, odprowadzaj cy wody do pompowni „Olszynka”

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 024 2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. PRZEZNACZENIE

D
odprowadzenie wód opadowych, melioracje i urz dzenia
ochrony przeciwpowodziowej – kana  „B” wraz z drog
eksploatacyjn

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 11 

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

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulic: Olszy skiej (042-KD80) i anowej (poza granicami planu) poprzez

tereny przyleg e,
2) parkingi: wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy,

Poz. 1561



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 78 — 5742 —

4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy, 
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji no ników reklamowych

wolnostoj cych,
3)   zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie

(OSTAB),
2) wszystkie powierzchnie poza obiektami niezb dnymi do eksploatacji rowu nale y przeznaczy

pod ziele

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

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

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

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
g ówny kana  odprowadzaj cy wody z cz ci rolniczej polderu „Olszynka”, do czasu rozdzia u uk adu
melioracyjnego

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 025 2. POWIERZCHNIA 1,22 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZD tereny ogrodów dzia kowych

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11, 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: nie ustala si ,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: nie ustala si ,
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala si ,
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4)   intensywno  zabudowy: nie ustala si ,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 5 m,
6)   formy zabudowy: nie ustala si ,
7)   kszta t dachu: nie ustala si

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy anowej (poza granicami planu),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury: fragment terenu, jak na rysunku planu, teren obj ty stref

konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji no ników reklamowych

wolnostoj cych,
3) zasady ochrony istniej cych obiektów: wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

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

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
utrzymanie funkcji systemu odwadniaj cego terenu – odprowadzanie wód do rowów g ównych
ci gami odwadniaj cymi obs uguj cymi tereny po o one w strefach ich oddzia ywania

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  zachowanie istniej cych rowów,
2) wysoki poziom wód gruntowych,
3) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 026 2. POWIERZCHNIA  9,99 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZD tereny ogrodów dzia kowych

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
tereny rolnicze, zabudowa zagrodowa

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: nie ustala si ,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: nie ustala si ,
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala si ,
4)   intensywno  zabudowy: nie ustala si ,
5)   wysoko  zabudowy:

a) w obr bie istniej cej zabudowy zagrodowej: minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 12 m,
b) dla funkcji ogrodów dzia kowych: minimalna: nie ustala si ,  maksymalna: 5 m,

6)   formy zabudowy: nie ustala si ,
7)   kszta t dachu:

a) w obr bie istniej cej zabudowy zagrodowej: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym
wzgl dem kalenicy pod k tem do 50

0
,

b) dla funkcji ogrodów dzia kowych: nie ustala si

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (042-KD80),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy, 
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji no ników reklamowych

wolnostoj cych,
3)   zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 
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16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) strefa ogranicze  od istniej cej napowietrznej linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
utrzymanie funkcji systemu odwadniaj cego terenu – odprowadzanie wód do rowów g ównych
ci gami odwadniaj cymi obs uguj cymi tereny po o one w strefach ich oddzia ywania

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  zachowanie istniej cych rowów,
2) wysoki poziom wód gruntowych,
3) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 027 2. POWIERZCHNIA 1,04 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U31
teren zabudowy mieszkaniowo – us ugowej zawieraj cy
tereny mieszkaniowe MN21 i us ugowe U33 

4. FUNKCJE WY CZONE
1) ma e hurtownie do 2000 m

2
 powierzchni,

2) salony samochodowe (z serwisem)

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY
Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w pkt 17.2 i 17.3 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 11, 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1)   linie zabudowy: zgodne z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2)   wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie: 30%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni dzia ki,
4)   intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 1,0,
5)   wysoko  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 12 m, 
6)   formy zabudowy: wolno stoj ca,
7)   kszta t dachu: stromy o nachyleniu po aci symetrycznym wzgl dem kalenicy pod k tem do 50º 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (042-KD80),
2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej,
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy, 
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji no ników reklamowych
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wolnostoj cych,
3)   zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie

(OSTAB),
2) na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala si standard akustyczny okre lony w przepisach

odr bnych

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) zakaz tymczasowego zagospodarowania z zastrze eniem pkt 13.2,
2) dopuszcza si  zagospodarowanie tymczasowe w postaci jednokondygnacyjnych kontenerów

o przeznaczeniu mieszkalnym, których parametry i standardy mog  by  inne ni  ustalone
w punktach: 7.2, 7.3, 7.4, 9.2, 17.3 na okres nie d u szy ni  10 lat od uchwalenia planu

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i
infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) remont i modernizacja istniej cych budynków mieszkalnych,
b) realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej,
c) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu,
b) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 
c) poprawa jako ci ycia mieszka ców,
d) poprawa parametrów estetycznych i u ytkowych zabudowy,

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania: zosta y uj te w punktach 7 i 9 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y,
2) zakaz podpiwnicze ,
3) posadowienie poziomu pod ogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczaj cy teren 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i pó przepuszczalnej na doj ciach i dojazdach

do posesji,
2) zaleca si  lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych w celu ich pó niejszego wykorzystania,
4) wysoki poziom wód gruntowych,
5) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 028 2. POWIERZCHNIA 2,43 ha
3. PRZEZNACZENIE

D
odprowadzenie wód opadowych, melioracje i urz dzenia
ochrony przeciwpowodziowej – mi dzywale wraz  z wa em
przeciwpowodziowym rzeki Mot awy

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 11, 14 

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

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (042-KD80),
2) parkingi: wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy, 
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji no ników reklamowych

wolnostoj cych,
3)   zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie

(OSTAB),
2) wszystkie powierzchnie poza obiektami niezb dnymi do eksploatacji rowu nale y przeznaczy

pod ziele

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy
i infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania: uporz dkowanie istniej cej zieleni, 
2) oczekiwane rezultaty: poprawa wizerunku terenu,
3) warunki zagospodarowania: zosta y uj te w punkcie 9 
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15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) strefa ogranicze  od istniej cej napowietrznej linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi,
2) obszar bezpo redniego zagro enia powodzi  – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

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

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

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 029 2. POWIERZCHNIA 0,46 ha
3. PRZEZNACZENIE

D
odprowadzenie wód opadowych, melioracje i urz dzenia
ochrony przeciwpowodziowej – wa  przeciwpowodziowy
rzeki Mot awy

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
1) stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11, 12, 14, 
2) ci g pieszy, jak na rysunku planu, cz cy ulic  Olszy sk  (034-KD81) z piesz  k adk

prowadz c  w kierunku Czerwonego Mostu

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

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (034-KD81), od ulicy Olszy skiej (041-KD80),
2) parkingi: wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury:

a) fragment terenu obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) teren po o ony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gda ska oraz w strefie ekspozycji
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historycznego ródmie cia,
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów:
a) wszelkie prace ziemne wymagaj ce szerokoprzestrzennych i g bokich wykopów wymagaj

przeprowadzenia wyprzedzaj cych ratowniczych bada  archeologicznych,
b) realizacja wykopów pod infrastruktur wymaga nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie

(OSTAB),
2) wszystkie powierzchnie poza obiektami niezb dnymi do eksploatacji rzeki nale y przeznaczy  pod

ziele

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)    ma a architektura: dopuszcza si ,
2)    no niki reklamowe: jak w pkt 10.2.a, 
3)    tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4)    urz dzenia techniczne: dopuszcza si , z zastrze eniem pkt 10.2.b, 
5)    ziele : dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy
i infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) piel gnacja i uzupe nienie zieleni niskiej, 
b) kszta towanie zieleni i ma ej architektury w nawi zaniu do struktury historycznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu,
b) zachowanie i wyeksponowanie tradycji historycznej miejsca, 

3) warunki zagospodarowania: zosta y uj te w punkcie 9 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) fragment terenu po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad

urbanistyczny miasta Gda ska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) obszar bezpo redniego zagro enia powodzi  – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

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

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala si
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 030 2. POWIERZCHNIA 0,16 ha
3. PRZEZNACZENIE

D
odprowadzenie wód opadowych, melioracje i urz dzenia
ochrony przeciwpowodziowej – wa  przeciwpowodziowy
rzeki Mot awy

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
1) stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11, 12, 14, 
2) ci g pieszy, jak na rysunku planu, cz cy ci g pieszy na terenie (031-ZP62) z terenem ulicy

Olszy skiej (034-KD81)

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

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (034-KD81),
2) parkingi: wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) teren po o ony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gda ska oraz w strefie ekspozycji

historycznego ródmie cia,
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów:
a) wszelkie prace ziemne wymagaj ce szerokoprzestrzennych i g bokich wykopów wymagaj

przeprowadzenia wyprzedzaj cych ratowniczych bada  archeologicznych,
b) realizacja wykopów pod infrastruktur wymaga nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie

(OSTAB),
2) wszystkie powierzchnie poza obiektami niezb dnymi do eksploatacji rzeki nale y przeznaczy  pod

ziele

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)    ma a architektura: dopuszcza si ,
2)    no niki reklamowe: jak w pkt 10.2.a, 
3)    tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
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4)    urz dzenia techniczne: dopuszcza si , z zastrze eniem pkt 10.2.b, 
5)    ziele : dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy
i infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) piel gnacja i uzupe nienie zieleni niskiej, 
b) kszta towanie zieleni i ma ej architektury w nawi zaniu do struktury historycznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku teren,
b) zachowanie i wyeksponowanie tradycji historycznej miejsca, 
c) uporz dkowanie przestrzeni publicznych,

3) parametry zabudowy i infrastruktury: zosta y uj te w punktach 7 i 9

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) teren po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad

urbanistyczny miasta Gda ska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) teren po o ony w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii – zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi

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

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

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 031 2. POWIERZCHNIA 4,32 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZP62
teren zieleni urz dzonej z prawym wa em
przeciwpowodziowym Op ywu Mot awy

4. FUNKCJE WY CZONE
obiekty obs uguj ce u ytkowników nie wymagaj ce pozwolenia na budow

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
1) stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11, 12, 14, 
2) ci g pieszy, jak na rysunku planu, cz cy ci g pieszy na terenie (030-D) z terenem poza

wschodni  granic  planu, 
3) ci g pieszy, jak na rysunku planu, cz cy teren ulicy Na Sza cach (038-KD81) z piesz  k adk

prowadz c w kierunku Dolnego Miasta (poza granic  planu),
4) ustala si  ci g pieszy cz cy teren ulicy Krótkiej (035-KD80) z terenem ulicy Pustej (036-KD80),
5) ustala si  ci g pieszy cz cy teren ulicy Pustej (036-KD80) z terenem ulicy Na Sza cach (038-

KD81),
6) ci g widokowy  na koronie wa u przeciwpowodziowego w kierunku Dolnego i G ównego Miasta

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

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Na Sza cach (038-KD81), od ulicy Pustej (036-KD80), od ulicy

Krótkiej (035-KD80),
2) parkingi: wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,

10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) teren po o ony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gda ska oraz w strefie ekspozycji

historycznego ródmie cia,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej – obszar dawnej fosy zewn trznej bastionów Dolnego

Miasta:
a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz nasadze  zieleni wysokiej,
c) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów:
a) wszelkie prace ziemne wymagaj ce szerokoprzestrzennych i g bokich wykopów wymagaj

przeprowadzenia wyprzedzaj cych ratowniczych bada  archeologicznych,
b) realizacja wykopów pod infrastruktur wymaga nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
1) obszar po o ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie

(OSTAB),
2) zachowanie istniej cej zieleni wysokiej i obsadze  g ogowych nad Op ywem Mot awy,
3) realizacja ci gów pieszych z wykluczeniem materia ów bitumicznych

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)    ma a architektura: dopuszcza si ,
2)    no niki reklamowe: jak w pkt 10.2.a, 
3)    tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4)    urz dzenia techniczne: dopuszcza si , z zastrze eniem pkt 10.2.c, 
5)    ziele : obowi zkowa, z zastrze eniem pkt 10.2.b

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy
i infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) piel gnacja i uzupe nienie zieleni niskiej, 
b) kszta towanie zieleni i ma ej architektury w nawi zaniu do struktury historycznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu,
b) zachowanie i wyeksponowanie tradycji historycznej miejsca, 
c) uporz dkowanie przestrzeni publicznych,

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zosta y uj te w punktach 7 i 9 

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 
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16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) teren po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad

urbanistyczny miasta Gda ska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) teren po o ony w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii – zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi,
3) teren po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków województwa jako zespó

nowo ytnych bastionów Dolnego Miasta – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
4) istniej cy wa  przeciwpowodziowy ze stref  ogranicze  – zagospodarowanie zgodnie z przepisami

odr bnymi,
5) obszar bezpo redniego zagro enia powodzi  – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) zachowa  funkcje istniej cych rowów,
2) planowana przepompownia cieków jak na rysunku planu

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi,
2) zalecana lokalizacja ci gu pieszego, o którym mowa w pkt 6.4, jak na rysunku planu,
3) zalecana lokalizacja ci gu pieszego, o którym mowa w pkt 6.5, jak na rysunku planu,

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 032 2. POWIERZCHNIA 0,47 ha
3. PRZEZNACZENIE

KS tereny obs ugi transportu drogowego – parking terenowy

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 10, 11, 12, 14

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: nie dotyczy,
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni terenu,
4) intensywno  zabudowy: nie dotyczy, 
5) wysoko  zabudowy: nie dotyczy, 
6) formy zabudowy: nie dotyczy, 
7) kszta t dachu: nie dotyczy 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Na Sza cach (038-KD81),
2) parkingi: parking terenowy na minimum 100 miejsc postojowych,
3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,
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pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury:

a)   teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b)   teren po o ony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gda ska oraz w strefie ekspozycji

historycznego ródmie cia,
2)   zasady  kszta towania struktury przestrzennej  - obszar dawnej fosy zewn trznej bastionów

  Dolnego Miasta : 
a)   zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b)   zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,
c)   zakaz zabudowy,
d)   zakaz nasadze  zieleni wysokiej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów:
a)  wszelkie prace ziemne wymagaj ce szerokoprzestrzennych i g bokich wykopów wymagaj

przeprowadzenia wyprzedzaj cych ratowniczych bada  archeologicznych,
b)   realizacja wykopów pod infrastruktur  wymaga nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
wszystkie powierzchnie nie przeznaczone pod parking nale y przeznaczy  pod ziele  urz dzon , w 
proporcji: na ka de 100 m

2
 powierzchni parkingowej 30 m

2
 zieleni urz dzonej, z zastrze eniem pkt

10.2.d

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)    ma a architektura: dopuszcza si ,
2)    no niki reklamowe: jak w pkt 10.2.a, 
3)    tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4)    urz dzenia techniczne: dopuszcza si , z zastrze eniem pkt 10.2.b, 
5)    ziele : dopuszcza si , z zastrze eniem pkt 10.2.d,

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru wymagaj cego rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy
i infrastruktury technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) urz dzenie terenowych miejsc parkingowych dla mieszka ców oraz u ytkowników terenów
    rekreacyjnych i spacerowych,
b) rozbudowa istniej cej oraz budowa nowej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu,
b) poprawa warunków parkowania  dla terenów rekreacyjnych,
c) uporz dkowanie przestrzeni publicznych,
d) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 

3) parametry zabudowy i infrastruktury: zosta y uj te w punktach 7 i 9

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) teren po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad

urbanistyczny miasta Gda ska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) teren po o ony w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii – zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odr bnymi,
3)  strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca si  pasy zieleni o szeroko ci minimum 2 m pomi dzy rz dami stanowisk postojowych,
2) wysoki poziom wód gruntowych,
3) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 033 2. POWIERZCHNIA 0,08 ha
3. PRZEZNACZENIE

KX teren wydzielonego ci gu pieszo – jezdnego – ulica Kacza 

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 7, 11, 12 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: nie dotyczy,
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni terenu,
4) intensywno  zabudowy: nie dotyczy, 
5) wysoko  zabudowy: nie dotyczy, 
6) formy zabudowy: nie dotyczy, 
7) kszta t dachu: nie dotyczy 

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (042-KD80),
2) parkingi: wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

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

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)    ma a architektura: dopuszcza si ,
2)    no niki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3)    tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4)    urz dzenia techniczne: dopuszcza si , za wyj tkiem wie  i masztów telefonii komórkowej,
5)    ziele : dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 
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16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odr bnymi

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

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku
awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

   NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 034 2. POWIERZCHNIA  1,05 ha
3. Klasa i nazwa ulicy

KD81  teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Olszy skiej
4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 12 m do 21,5 m – jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa: 40 km/godz. 
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5) wyposa enie minimalne: chodnik

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owanie z ulic  Mostow  i ulic  Sandomiersk  (poza granicami planu), poprzez
skrzy owanie z ulic  Miedza (037-KD81),

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
a) strefy ochrony dóbr kultury:

a) fragment terenu obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) teren po o ony w strefie ekspozycji przedpola fortyfikacji bastionowych oraz historycznego

ródmie cia Gda ska,
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b)   zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów: wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) renowacja, modernizacja jezdni, chodników,
b) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku i funkcjonalno ci u ytkowania ulicy, 
b) poprawa stanu technicznego i parametrów u ytkowych ulicy,
c) uporz dkowanie przestrzeni publicznych,
d) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 

3) parametry ulicy uj te zosta y w punkcie 4, 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: dopuszcza si ,
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2) no niki reklamowe: jak w pkt 6.2a, 
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: jak w § 3, 
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si , z zastrze eniem pkt 6.2.b, 
5) ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) fragment terenu po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny

uk ad urbanistyczny miasta Gda ska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) fragment terenu po o ony w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi,
3) strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
obni enie zwierciad a wód gruntowych systemem rowów lub drena y

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) wysoki poziom wód gruntowych,
2) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

   NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 035 2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
3. Klasa i nazwa ulicy

KD80  teren ulicy dojazdowej – ulica Krótka 
4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 8,0 m do 12,0 m – jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa:  30 km/godz. 
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5) wyposa enie minimalne: plac do zawracania, chodnik

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owanie z ulic  Olszy sk  (034-KD81)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

c) teren obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
d) teren po o ony w strefie ekspozycji przedpola fortyfikacji bastionowych oraz historycznego

ródmie cia Gda ska,
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3)   zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych: wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru
archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  przepisy ogólne

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) renowacja, modernizacja jezdni, chodników,
b) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej,
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2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku i funkcjonalno ci u ytkowania ulicy, 
b) poprawa stanu technicznego i parametrów u ytkowych ulicy,
c) uporz dkowanie przestrzeni publicznych,
d) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 

3) parametry ulicy uj te zosta y w punkcie 4 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe: jak w pkt 6.2a, 
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: jak w § 3, 
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si , z zastrze eniem pkt 6.2.b, 
5) ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
teren po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny uk ad
urbanistyczny miasta Gda ska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) nale y zachowa  funkcje istniej cego rowu przyulicznego,
2) dopuszcza si  jednoprzestrzenny uk ad ulicy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) wysoki poziom wód gruntowych,
2) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

   NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 036 2. POWIERZCHNIA 0,37 ha
3. Klasa i nazwa ulicy

KD80  teren ulicy dojazdowej – ulica Pusta 
4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 10,5 m do 13,0 m – jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa:  30 km/godz. 
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5) wyposa enie minimalne: plac do zawracania, chodnik

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owanie z ulic  Olszy sk  (034-KD81)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren po o ony w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia

Gda ska,
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b)   zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne
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8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) renowacja, modernizacja i przebudowa jezdni, chodników,
b) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku i funkcjonalno ci u ytkowania ulicy, 
b) poprawa stanu technicznego i parametrów u ytkowych ulicy,
c) uporz dkowanie przestrzeni publicznych,
d) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 

3) parametry ulicy uj te zosta y w punkcie 4, 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe: jak w pkt 6.2, 
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: jak w § 3, 
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si , z zastrze eniem pkt 6.2.b, 
5) ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

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

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
1) nale y zachowa  funkcje istniej cego rowu przyulicznego,
2) dopuszcza si  jednoprzestrzenny uk ad ulicy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1)   wysoki poziom wód gruntowych,
2) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

   NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 037 2. POWIERZCHNIA 0,79 ha
3. Klasa i nazwa ulicy

KD81  teren ulicy lokalnej – ulica Miedza
4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 18,0 m do 20,0 m – jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa: 40 km/godz. 
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze
5) wyposa enie minimalne: chodnik

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owanie z ulic anow (poza granicami planu), poprzez skrzy owanie z ulic
Olszy sk (034-KD81 i 041-KD80)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren po o ony w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia Gda ska,
b) fragment terenu obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,

2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:
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a)   zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b)   zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów: wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) renowacja, modernizacja jezdni, chodników,
b) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku i funkcjonalno ci u ytkowania ulicy, 
b) poprawa stanu technicznego i parametrów u ytkowych ulicy,
c) uporz dkowanie przestrzeni publicznych,
d) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 

3) parametry ulicy uj te zosta y w punkcie 4, 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe: jak w pkt 6.2.a, 
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: jak w § 3, 
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si , z zastrze eniem pkt 6.2.b, 
5) ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie
zgodnie z przepisami odr bnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
nale y zachowa  funkcje istniej cych rowów przyulicznych

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1)   wysoki poziom wód gruntowych,
2) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

   NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 038 2. POWIERZCHNIA 0,86 ha
3. Klasa i nazwa ulicy

KD81 teren ulicy lokalnej – ulica Wspólna, odcinek ulicy
Na Sza cach

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 14,0 m do 20,0 m – jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa: 40 km/godz., 
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5) wyposa enie minimalne: chodnik

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owanie z ulic  Miedza (037-KD81), poprzez skrzy owanie z ulic anow  (poza
granicami planu)
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury:

a) fragment terenu obj ty stref  konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
b) teren po o ony w strefie ekspozycji przedpola fortyfikacji bastionowych oraz historycznego

ródmie cia Gda ska,
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów: wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) renowacja, modernizacja jezdni, chodników,
b) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku i funkcjonalno ci u ytkowania ulicy, 
b) poprawa stanu technicznego i parametrów u ytkowych ulicy,
c) uporz dkowanie przestrzeni publicznych,
d) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 

3) parametry ulicy uj te zosta y w punkcie 4, 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe: jak w pkt 6.2.a, 
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: jak w § 3, 
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si , z zastrze eniem pkt 6.2.b, 
5) ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) fragment terenu po o ony w obr bie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny

uk ad urbanistyczny miasta Gda ska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) fragment terenu po o ony w obr bie obszaru uznanego za pomnik historii – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi,
3) strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
nale y zachowa  funkcje istniej cych rowów przyulicznych

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) wysoki poziom wód gruntowych,
2) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

Poz. 1561



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 78 — 5762 —

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

   NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 039 2. POWIERZCHNIA 0,15 ha
3. Klasa i nazwa ulicy

KD80  teren ulicy dojazdowej – ulica Zagony
4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 10,0 m do 11,0 m – jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa: 30 km/godz. 
3) przekrój: jednoprzestrzenny bez wydzielonych jezdni i chodników,
4) dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5) wyposa enie minimalne: nie ustala si

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owanie z ulic  Wspóln  (038-KD81), poprzez skrzy owanie z ulic  Miedza (037-KD81)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren po o ony w strefie ekspozycji historycznego ródmie cia

Gda ska,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) renowacja, modernizacja jezdni, chodników,
b) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku i funkcjonalno ci u ytkowania ulicy, 
b) poprawa stanu technicznego i parametrów u ytkowych ulicy,
c) uporz dkowanie przestrzeni publicznych,
d) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 

3) parametry ulicy uj te zosta y w punkcie 4, 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: jak w pkt 6.2.a, 
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: jak w § 3,
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si , z zastrze eniem pkt 6.2.b, 
5)   ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

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

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
nale y zachowa  funkcje istniej cego rowu przyulicznego

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) wysoki poziom wód gruntowych,
2) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

Poz. 1561



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 78 — 5763 —

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

   NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 040 2. POWIERZCHNIA 1,28 ha
3. Klasa i nazwa ulicy

KD82  teren ulicy zbiorczej – odcinek ulicy projektowanej tzw.
Nowej Sandomierskiej 

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: 22,0 m – jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa: 60 km/godz.,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych: wyklucza si ,
5) wyposa enie minimalne: chodnik, cie ka rowerowa

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owanie z ulic anow  (poza granicami planu)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury: fragment terenu obj ty stref  konserwatorskiej ochrony

archeologicznej,
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b) zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów: wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

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

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: jak w pkt. 6.2.a, 
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: jak w § 3,
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si , z zastrze eniem pkt 6.2.b, 
5)   ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefa ogranicze  wa ów przeciwpowodziowych – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi

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

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) przebieg ulicy Sandomierskiej bezkolizyjny wiaduktem nad ulic  Olszy sk ,
2) wysoki poziom wód gruntowych,
3) teren depresyjny odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek

w wyniku awarii urz dze hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

Poz. 1561



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 78 — 5764 —

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

   NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 041 2. POWIERZCHNIA 0,28 ha
3. Klasa i nazwa ulicy

KD80  teren ulicy dojazdowej – odcinek ulicy Olszy skiej
4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 9,0 m do 21,0 m – jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa: 30 km/godz., 
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5) wyposa enie minimalne: chodnik

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owanie z ulic  Miedza (037-KD81)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren po o ony w strefie ekspozycji przedpola fortyfikacji bastionowych

oraz historycznego ródmie cia Gda ska,
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no ników reklamowych,
b)   zakaz lokalizacji wie  i masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony istniej cych obiektów: wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) renowacja, modernizacja jezdni, chodników,
b) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku i funkcjonalno ci u ytkowania ulicy, 
b) poprawa stanu technicznego i parametrów u ytkowych ulicy,
c) uporz dkowanie przestrzeni publicznych,
d) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 

3) parametry ulicy uj te zosta y w punkcie 4, 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe: jak w pkt 6.2a, 
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: jak w § 3, 
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si , z zastrze eniem pkt 6.2.b, 
5) ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie
zgodnie z przepisami odr bnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
nale y zachowa  funkcje istniej cych rowów przyulicznych

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) przebieg ulicy Olszy skiej bezkolizyjny pod wiaduktem ulicy tzw. Nowej Sandomierskiej (040-

KD82),
2) wysoki poziom wód gruntowych,
3) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

Poz. 1561



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 78 — 5765 —

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

   NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 042 2. POWIERZCHNIA 0,85 ha
3. Klasa i nazwa ulicy

KD80  teren ulicy dojazdowej – odcinek ulicy Olszy skiej
4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1) szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 10,0 m do 14,5 m – jak na rysunku planu,
2) pr dko  projektowa: 30 km/godz., 
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5) wyposa enie minimalne: chodnik

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM
poprzez skrzy owanie z ulic  Miedza (037-KD81)

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

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  zasady ogólne

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji i przekszta ce  istniej cej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
1) planowane dzia ania:

a) renowacja, modernizacja jezdni, chodników,
b) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej,

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku i funkcjonalno ci u ytkowania ulicy, 
b) poprawa stanu technicznego i parametrów u ytkowych ulicy,
c) uporz dkowanie przestrzeni publicznych,
d) poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, 

3) parametry ulicy uj te zosta y w punkcie 4, 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: jak w § 3,
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si , za wyj tkiem wie  i masztów telefonii komórkowej,
5)   ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW
1) strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) strefa ogranicze  od istniej cej napowietrznej linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odr bnymi

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
nale y zachowa  funkcje istniej cych rowów przyulicznych

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) przebieg ulicy Olszy skiej bezkolizyjny pod wiaduktem ulicy tzw. Nowej Sandomierskiej (040-

KD82),
2) przejazd kolejowy jednopoziomowy w ci gu ulicy Olszy skiej do utrzymania 
3) wysoki poziom wód gruntowych,
4) teren odwadniany mechanicznie, nara ony na niebezpiecze stwo zalania wodami rzek w wyniku

awarii urz dze  hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi

Poz. 1561



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 78 — 5766 —

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

   NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 043 2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
3. PRZEZNACZENIE

KK91
tereny szlaków i bocznic kolejowych

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
stosuje si  zasady o których mowa w punktach 10 

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

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy anowej (poza granicami planu),
2) parkingi: wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury: fragment terenu obj ty stref  konserwatorskiej ochrony

archeologicznej,
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji no ników reklamowych

wolnostoj cych,
3) zasady ochrony istniej cych obiektów: wszelkie prace ziemne wymagaj  nadzoru archeologicznego

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY
stosuje si  przepisy ogólne

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

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

15. STAWKA PROCENTOWA
nie dotyczy 

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

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU
zakaz lokalizacji przejazdów kolejowych jednopoziomowych

Poz. 1561



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 78 — 5767 —

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

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYNKA ZACHÓD W MIE CIE GDA SKU

   NR EW. PLANU 1609
1. NUMER 044 2. POWIERZCHNIA 0,41 ha
3. PRZEZNACZENIE

KK91
tereny szlaków i bocznic kolejowych

4. FUNKCJE WY CZONE
nie ustala si

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

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO
nie ustala si

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

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

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Olszy skiej (042-KD80),
2) parkingi: wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod : nie dotyczy,
4) odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do uk adu odwadniaj cego,
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie,

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy, 
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji no ników reklamowych

wolnostoj cych,
3)   zasady ochrony istniej cych obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje si  zasady ogólne 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

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

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

Ó Ó
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16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
1) strefa ogranicze  od wa u przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie 

zgodnie z przepisami odr bnymi,
2)  strefa ogranicze  od istniej cej napowietrznej linii wysokiego napi cia – zagospodarowanie 

zgodnie z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
zakaz lokalizacji przejazdów kolejowych jednopoziomowych za wyj tkiem przejazdu w ci gu ulicy 
Olszy skiej (042-KD80) 

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

§ 7

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

gralne czCWci s>:

1) czCWć grafi czna – rysunek miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego Olszynka Zachód w mieWcie 

GdaMsku w skali 1:1000 (zał>cznik nr 1),

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu (zał>cznik nr 2),

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania (zał>cznik nr 3).

§ 8

  Zobowi>zuje siC Prezydenta Miasta GdaMska do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 

zgodnoWci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 

Miasta GdaMska.

§ 9

  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 uchwa-

ły.

 Przewodnicz>cy

Rady Miasta GdaMska

Bogdan Oleszek
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Zał>cznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIV/955/09

Rady Miasta GdaMska 

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Olszynka Zachód w mieWcie GdaMsku

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu

Uwagi wniesione po wyłoceniu planu do publicznego 
wgl>du
Uwagi zgłoszone w dniach 03.02.2009 r. i 11.02.2009 r. wnieWli: 
Polski Zwi>zek Działkowców OkrCgowy Zarz>d w GdaMsku 

oraz Rodzinny Ogród Działkowy im. St. WyspiaMskiego 

w GdaMsku. Uwagi dotycz> terenu projektowanej ulicy zbior-

czej tzw. Nowej Sandomierskiej, oznaczonego symbolem 040-

KD82. W/w uwagi wnosz> o zmianC przebiegu projektowanej 

ulicy Nowej Sandomierskiej.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nie-

uwzglCdnione.

Wszystkie powycsze uwagi wpłynCły w terminie.

Zał>cznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIV/955/09

Rady Miasta GdaMska 

z dnia 26 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Olszynka Zachód w mieWcie GdaMsku

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania

I. BUDOWA DRÓG I URZ=DZEL KOMUNIKACYJNYCH:

1. karta terenu nr 040-KD82, teren ulicy zbiorczej – odcinek 

ulicy projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej, o przekro-

ju: jedna jezdnia dwa pasy ruchu z chodnikiem i Wcieck> 

rowerow>, z uzbrojeniem – długoWć ok. 580 m

— realizacja fi nansowana z budcetu gminy,

— istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofi nansowanie z 

funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy ulicy 

oraz uzbrojenia) i współfi nansowania 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 039-KD80, teren ulicy dojazdowej – od-

cinek ulicy Zagony o przekroju: jednoprzestrzennym bez 

wydzielonych jezdni i chodników, z uzbrojeniem – długoWć 
ok. 90 m

— realizacja fi nansowana z budcetu gminy,

— istniej> mocliwoWci współfi nansowania na podstawie 

umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 

uzbrojenia wodoci>gowo, kanalizacyjnego i odwodnienia 

– ze Wrodków NFOV 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 Wrod-

ków 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 W LINIACH ROZ-
GRANICZAJ=CYCH ISTNIEJ=CYCH DRÓG:
1. karty terenu nr 034-KD81, nr 035-KD80, nr 036-KD80, 

nr 037-KD81, nr 038-KD81, nr 039-KD80, nr 041-

KD80, nr 042-KD80 – budowa przewodów: kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej o długoWci ł>cznej ok. 2110 m, 

kanalizacji sanitarnej tłocznej o długoWci ł>cznej ok. 460 

m oraz przewodów wodoci>gowych o długoWci ł>cznej 

ok. 1490 m

— realizacja kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci>gowej 

ze Wrodków fi nansowych właWciciela sieci,

— planowane dofi nansowanie ze Wrodków NFOViGW, 

WFOViGW oraz z funduszy strukturalnych UE,

III. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY ZLOKALIZOWA-
NEJ POZA LINIAMI ROZGRANICZAJ=CYMI DRÓG:
1. karta terenu nr 033- KX – budowa przewodów kanali-

zacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz wodoci>gu 

– długoWć ok. 100 m

— realizacja kanalizacji sanitarnej i wodoci>gu ze Wrod-

ków fi nansowych właWciciela sieci,

— planowane dofi nansowanie ze Wrodków NFOViGW, 

WFOViGW oraz z funduszy strukturalnych UE,

2. karty terenu nr 003-M22, nr 012-ZD, nr 014-D, nr 017-

M/U/R, nr 019-M/U31, nr 020-ZD, nr 021-M/U31, nr 

022-ZD, nr 031-ZP62 – budowa przewodów: kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej o długoWci ł>cznej ok. 550 m, 

kanalizacji sanitarnej tłocznej o długoWci ł>cznej ok. 

280 m i przewodów wodoci>gowych o długoWci ł>cznej 

ok. 485 m oraz dwóch pompowni sieciowych

— realizacja kanalizacji sanitarnej i wodoci>gu ze Wrod-

ków fi nansowych właWciciela sieci,

— planowane dofi nansowanie ze Wrodków NFOViGW, 

WFOViGW oraz z funduszy strukturalnych UE,

IV. BUDOWA SIECI MAGISTRALNYCH:
1. karty terenu nr 011-D, nr 014-D, nr 016-D, nr 023-D, nr 

024-D – modernizacja kanałów melioracyjnych z reali-

zacj> dróg eksploatacyjnych – ł>czna długoWć odcinków 

w obrCbie planu – ok. 1620 m,

— realizacja fi nansowana z budcetu gminy

— istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofi nansowanie 

ze Wrodków NFOViGW, WFOViGW oraz z funduszy 

strukturalnych UE
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