
ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna do dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzonej za

pomocą środków porozumiewania się na odległość

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta

Gdańska z siedzibą w 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres

mailowy: iod@gdansk.gda.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym

organizacja i udokumentowanie dyskusji publicznej w postaci protokołu. Przebieg dyskusji na spotkaniach on-line zostanie utrwalony w celu i do czasu

sporządzenia pisemnego protokołu.

4. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze wynikającego z ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w dyskusji publicznej oraz wniesienia uwag do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

5. Przetwarzanie wizerunku dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) czyli zgody, jaką wyrażacie Państwo uczestnicząc w dyskusji publicznej. Udostępnienie

wizerunku do celów uczestnictwa oznacza zgodę na jego przetwarzanie. W dyskusji można uczestniczyć bez udostępnienia wizerunku (należy oznaczyć taką opcję

w ustawieniach swojego urządzenia multimedialnego lub wyłączyć transmisję wideo w urządzeniu multimedialnym).

6. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy

przepisów prawa oraz podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora w zakresie technicznej obsługi dyskusji on-line.

7. Na spotkaniach on-line uczestnicy będą się nawzajem widzieć i słyszeć. Będzie także widoczna lista uczestników spotkania. Nagranie z przebiegu dyskusji nie

będzie upubliczniane przez Biuro Rozwoju Gdańska jednak każdy z jej uczestników może je upublicznić bez zgody i wiedzy administratora.

8. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji, czyli 100 lat.

9. Przysługuje Państwu prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania,

ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:

kancelaria@uodo.gov.pl).

10. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody (wizerunek), macie Państwo dodatkowo prawo do jej wycofania (poprzez wyłączenie transmisji

wideo). Usunięcie wizerunku z nagrania dyskusji publicznej nie będzie możliwe, jednak całe nagranie zostanie usunięte niezwłocznie po sporządzeniu protokołu.

mailto:iod@gdansk.gda.pl


rejon kąpieliska morskiego Stogi II

DYSKUSJA PUBLICZNA

Projekt planu

Rozpoczęcie dyskusji godz. 17.00

Gdańsk 2021 



▪ analiza zasadności

▪ stanowisko Rady 
Dzielnicy w sprawie 
projektu uchwały 
o przystąpieniu

▪podjęcie uchwały

▪ zawiadomienie 
o przystąpieniu do 
sporządzenia MPZP: 
składanie wniosków

PRZYSTĄPIENIE

▪ zgłaszanie uwag: 
w trakcie wyłożenia 
i do 14 dni po 
upływie okresu 
wyłożenia

▪ rozpatrywanie uwag 
przez Prezydenta: 
do 21 dni

▪wprowadzenie do 
projektu MPZP 
zmian wynikających 
z rozpatrzenia uwag, 
ewentualne 
ponowienie 
uzgodnień 
i wyłożenia

UWAGI

▪uchwalenie MPZP 
przez Radę Miasta 
Gdańska

▪ ocena zgodności 
z przepisami przez 
Wojewodę

▪publikacja MPZP 
w Dzienniku 
Urzędowym Woj. 
Pomorskiego

▪wejście w życie MPZP

UCHWALENIEPROJEKT MPZP

DYSKUSJA 
PUBLICZNA

▪prace projektowe

▪ opiniowanie 
i uzgadnianie 
projektu

▪ stanowisko Rady 
Dzielnicy

▪wyłożenie projektu 
MPZP do 
publicznego 
wglądu wraz z 
prognozą 
oddziaływania na 
środowisko:   



DYSKUSJA PUBLICZNA
▪ dotyczy przedstawianego projektu planu

▪ skierowana jest do wszystkich zainteresowanych 

▪ służy wymianie poglądów

▪ wnioski z dyskusji zostaną odwzorowane w protokole 
zamieszczonym na stronach internetowych 
www.brg.gda.pl , www.bip.brg.gda.pl oraz
www.bip.gdansk.pl

▪ kwestionowane ustalenia projektu planu należy 
zawrzeć w uwagach składanych w formie papierowej 
lub elektronicznej

▪ uwaga musi być podpisana imieniem i nazwiskiem 
i/lub nazwą firmy oraz adresem zamieszkania albo 
siedziby

http://www.brg.gda.pl/
http://www.bip.gdansk.pl/


PARTYCYPACJA SPOŁECZNA



ZASADY DYSKUSJI PRZEPROWADZANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

FORMALNE

❑ REJESTRACJA i DOŁĄCZENIE do spotkania - możliwe do czasu zakończenia dyskusji

❑ GŁOS w dyskusji – FONIA/WIDEO:

▪ „PODNIEŚ RĘKĘ” – zgłoszenie się do zabrania głosu

▪ PROWADZĄCY – udziela głosu, pyta o zgodę na udostępnienie wizerunku

▪ FONIA – wypowiedź przez mikrofon, bez połączenia wideo

▪ WIDEO – wypowiedź z udostępnieniem swojego wizerunku przez kamerę

▪ IMIĘ I NAZWISKO – każdy musi podać

▪ CZAS wypowiedzi – do 3 minut

▪ „OPUŚĆ RĘKĘ” – zakończenie wypowiedzi

❑PISEMNE ZADAWANIE PYTAŃ – w panelu „Pytania i odpowiedzi”

❑NIEDOZWOLONE ZACHOWANIA - pytania niezwiązane z tematem dyskusji, zawierające treści wulgarne lub obraźliwe -
nie będą odczytywane a wypowiedzi tego typu zostaną przerwane.

❑UWAGI do planu – pisemnie do BRG lub mailem na adres brg@brg.gda.pl (uwaga musi być podpisana imieniem
i nazwiskiem i/lub nazwą firmy oraz adresem)

TECHNICZNE

❑ „PYTANIA i ODPOWIEDZI” - panel aktywny wyłącznie po prezentacji projektu planu miejscowego

❑ „CZAT” – panel wyłącznie do komunikowania się z obsługą techniczną (sprawy techniczne)

PRZEBIEG DYSKUSJI JEST REJESTROWANY WYŁĄCZNIE W CELU SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU, NIE ZOSTANIE UPUBLICZNIONY 
PRZEZ BRG W INTERNECIE, ZOSTANIE USUNIĘTY PO SPORZĄDZENIU PROTOKOŁU

mailto:brg@brg.gda.pl


POŁOŻENIE: 
Stogi rejon kąpieliska morskiego

POWIERZCHNIA: 

24,04 ha (rozszerzenie granic o 8,39 ha)

ZATOKA GDAŃSKA

Baza 
PERN

Rafineria Gdańska

STOGI

Stocznia 
Wisła

Terminal 
DTC

Port
Północny

KRAKOWIEC

GÓRKI ZACHODNIE

LOKALIZACJA 



CELE SPORZĄDZENIA PLANU

kąpielisko morskie
Stogi

1) umożliwienie rozwoju kąpieliska
morskiego Stogi na wschód – cel publiczny,

2) stworzenie możliwości urządzenia 
i zagospodarowania wejścia na plażę nr 25,

3) umożliwienie realizacji infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej,

4) ochrona wydm i lasów przed nadmierną 
antropopresją obszarów nadmorskich,

5) umożliwienie przekształcenia terenu leśnego 
w rejonie wejścia nr 26 w teren zieleni 
ogólnodostępnej – park leśny

6) poszerzenie ciągu pieszo-jezdnego    
stanowiącego dojazd do zabudowy
campingowej i turystycznej

7) ujęcie w granicach jednego planu terenów 
inwestycyjnych w celu ujednolicenia zapisów 
zgodnie z obecnymi standardami 



plażawejście na plażę nr 26

ścieżka

budynek służb ratownictwa - GOS

plażawydmyzadrzewienia i las wyjście nr 25

budynek jednorodzinny

INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA 



była - Wyższa Szkoła Administracji

zabudowa turystyczna i campingowa

INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA  



SKARB PAŃSTWA
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
GMINA 
OSOBY FIZYCZNE

STRUKTURA WŁASNOŚCI



WYRYS ZE STUDIUM



SYTUACJA PLANISTYCZNA
0416 MPZP 

REJON KĄPIELISKA MORSKIEGO STOGI 
2009 r.

U34 TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ
Z ZIELENIĄ TOWARZYSZĄCĄ

pow. zabud.         20%
biol. czynna         70%
intensywność 0,5
wysokość max.    15 m

U33 USŁUGI

pow. zabud.        20%
biol. czynna         40%
intensywność 0,5
wysokość max.   15 m



PROJEKT PLANU

1.

2.

2

1



U34 TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ
Z ZIELENIĄ TOWARZYSZĄCĄ

pow. zabudowy 20%
pow. biol. czynna      70%
intensywność             0,5 
wysokość                   15 m

U33 USŁUGI
pow. zabudowy       50%
pow. biol. czynna    30%
intensywność          0,8
wysokość                   9,0 m

ustalenia tożsame z obowiązującym planem

W wyniku opiniowania projektu
planu przez MKU-A oraz RDOŚ w Gdańsku 
wprowadzono m.in. dodatkowe  ustalenia 
dotyczące ochrony zieleni:

1) ochrona najcenniejszych grupy drzew,

2) zieleń powinna być kształtowana w oparciu o zieleń 
istniejącą,

3) wymóg zachowania drzew i zakrzewień, teren ma mieć     
charakter leśno-parkowy,

4) zabudowa nie powinna być wyższa od istniejącej zabudowy 
usługowej.

Ochronę drzew i krzewów na terenie miasta Gdańska reguluje: 
uchwała nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.08.21 r.
w sprawie zasad postępowania z zielenią na terenie Gminy Miasta Gdańska

PROJEKT PLANU



ZIELEŃ I WODA   
ZACHOWANIE, KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA 
ZIELENI

▪ zieleń krajobrazowo-ekologiczna (002-Z64, 004-Z64, 006-
Z64, 012-Z64) ok. 8,4 ha,

▪ lasy (011-ZL, 013-ZL) ok. 0,82 ha,
▪ park leśny (014-ZP63) ok. 0,3 ha  
▪ grupy drzew do ochrony (gaj lipowy i gaj akacjowy – 010-

ZP62 ok. 0,1 ha, 007_U34 i 017-U34 ok. 2,0 ha
▪OSTAB – osnowa przyrodnicza ok. 13,95 ha,
▪ utrzymanie naturalnego podłoża oraz uzupełnienie zieleni 

o: trawy ozdobne, krzewy, drzewa (010-ZP62),
▪ uzupełnienie i odtworzenie brakujących drzew 

w rzędowym układzie zadrzewienia gaju lipowego (010-
ZP62),

▪ zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych i brukowych 
wybranych ciągów pieszych.

REKREACJA

▪ zieleń urządzona ogólnodostępna (010-ZP62 i 014-ZP63) 
ok. 0,6 ha,

▪ plaża morska (001-U35) ok. 4,7 ha,
▪ ciągi piesze na plażę 003-KX, 005-KX,
▪ ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż lasów nadmorskich (008-KX, 

015-KX).  

RETENCJA

▪ powierzchnia biologiczne czynna: teren (007-U34, 009-U33, 
010-ZP62, 017-U34) oraz plaże (001-U35), zieleń 
krajobrazowo-ekologiczna – wydmy (002-Z64, 004-Z64, 
006-Z64, 012-Z64), lasy (011-ZL, 013-ZL) ok. 22,18 ha, 

▪ zaleca się zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód 
opadowych na terenie (retencjonowanie i rozsączanie) 
poprzez: obniżenie terenów zieleni w stosunku do 
nawierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek 
infiltracyjnych, drenaże rozsączające, itp.;



Realizacja ustaleń projektu planu:

• nie będzie źródłem oddziaływań na obszary cenne

przyrodniczo objęte lub planowane do objęcia

ochroną, w tym na obszary Natura 2000,

• nie wpłynie na powstanie zagrożenia ruchami

masowymi ziemi oraz zagrożenia powodzią,

• nie będzie się wiązała z powstaniem ryzyka

wystąpienia zagrożenia poważną awarią oraz innymi

negatywnymi oddziaływaniami na zdrowie ludzi.

Ponadto prognozuje się krótkookresowe oddziaływania i uciążliwości związane z fazą realizacji planowanego
zagospodarowania.

w zakresie trwałych oddziaływań skutkować będzie:

• zachowaniem wysokich walorów krajobrazu nadmorskiego (m.in. poprzez określenie

szczegółowych zasad zagospodarowania niektórych terenów – Załącznik nr 5),

• zachowaniem zadrzewień oraz wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej,

• zachowaniem możliwości bytowania drobnej zwierzyny oraz korytarza migracji ptaków,

• zachowaniem naturalnej retencji wód opadowych oraz zasilania wód gruntowych,

• ograniczeniem penetracji siedlisk wydmowych poprzez skanalizowanie ruchu pieszego oraz koncentracji

miejsc rekreacji,

• w przypadku terenów 007-U34, 009-U33 i 017-U34: niewielkim zmniejszeniem powierzchni biologicznie

czynnej, miejscowym przekształceniem utworów przypowierzchniowych i niewielkimi miejscowymi

zmianami walorów krajobrazowych w wyniku lokalizacji planowanej zabudowy i zagospodarowania.

pętla 
tramwajowa

SKUTKI ŚRODOWISKOWE   



GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI   

Część terenu (plaża) położona jest w obszarze zagrożonym powodzią o niskim prawdopodobieństwie wynoszącym 0,2% (raz na 500 lat) oraz 
(plaża i pas techniczny) w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wynoszącym 1% (raz na 100 lat). 

Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie/odprowadzenie powierzchniowe lub do układu odwadniającego.

Wysoki poziom wód gruntowych.

Zalecenie zagospodarowania niezanieczyszczonych wód opadowych na terenie (retencjonowanie i rozsączanie) poprzez obniżenie terenów zieleni 
w stosunku do nawierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych, drenaże rozsączające, itp. (007-U34, 009-U33, 010-ZP62, 017-
U34).



KONCEPCJA WEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 26   

Warsztaty projektowe Plaża Stogi – Urządzamy Kurort zrealizowane przez Biuro Architekta Miasta

Gdańska mające na celu:

• określenie potrzeb mieszkańców dotyczących głównego wejścia nr 26 na plażę Stogi,

• wskazanie preferowanych funkcji i form architektonicznych na terenie dzierżawionym na cele usługowe, w tym gastronomiczne,

• w wyniku spotkań z mieszkańcami - określenie warunków konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu wejścia na plażę, a

następnie warunków wieloletniej dzierżawy tego terenu.



WALORYZACJA ZIELEŃ WYSOKA NA TERENIE U34

Zieleń wysoka na podstawie  
lotniczego skaningu laserowego stan na 2018 r.

Waloryzacja zieleni przeprowadzona na podstawie 

skaningu i wizji w terenie w czerwcu 2021 r.  



PROJEKT PLANU

Teren pokryty zwartym 
drzewostanem (robinia akacjowa)

Teren założenia parkowego
(układ rzędowy lip)

Teren dawniej zabudowany

CEL 1: 
STWORZENIE REKREACYJNEJ 

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

CEL 2:
MINIMALNA INGERENCJA W 

KRAJOBRAZ

ISTNIEJĄCY KRAJOBRAZ – GAJ LIPOWY



ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU WEJŚCIA NR 25 NA PLAŻĘ STOGI 



GAJ LIPOWY

ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU WEJŚCIA NR 25 NA PLAŻĘ STOGI 



wejście na plażę nr 26

dojście do bunkra

CEL 2: 
STWORZENIE REKREACYJNEJ 

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

CEL 1:
MINIMALNA INGERENCJA W 

KRAJOBRAZ

teren zwartego
lasu sosnowego 

teren zwartego 

lasu sosnowego 

ciąg

polan

ISTNIEJĄCY KRAJOBRAZ – PARK LEŚNY



STREFA AKTYWANOŚCI



ZASADY DYSKUSJI PRZEPROWADZANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

FORMALNE

❑ REJESTRACJA i DOŁĄCZENIE do spotkania – możliwe do czasu zakończenia dyskusji

❑ GŁOS w dyskusji – FONIA/WIDEO:

▪ „PODNIEŚ RĘKĘ” – zgłoszenie się do zabrania głosu

▪ PROWADZĄCY – udziela głosu, pyta o zgodę na udostępnienie wizerunku

▪ FONIA – wypowiedź przez mikrofon, bez połączenia wideo

▪ WIDEO – wypowiedź z udostępnieniem swojego wizerunku przez kamerę

▪ IMIĘ I NAZWISKO – każdy musi podać

▪ CZAS wypowiedzi – do 3 minut

▪ „OPUŚĆ RĘKĘ” – zakończenie wypowiedzi

❑ PISEMNE ZADAWANIE PYTAŃ – w panelu „Pytania i odpowiedzi/Q&A”

❑ NIEDOZWOLONE ZACHOWANIA – pytania niezwiązane z tematem dyskusji, zawierające treści wulgarne lub      
obraźliwe – nie będą odczytywane a wypowiedzi tego typu zostaną przerwane

❑ UWAGI do planu – pisemnie do BRG lub mailem na adres brg@brg.gda.pl (uwaga musi być podpisana imieniem 
i nazwiskiem i/lub nazwą firmy oraz adresem)

TECHNICZNE

❑ „PYTANIA i ODPOWIEDZI/Q&A” – panel aktywny wyłącznie po prezentacji projektu planu miejscowego

❑ „CZAT” – panel wyłącznie do komunikowania się z obsługą techniczną (sprawy techniczne)

PRZEBIEG DYSKUSJI JEST REJESTROWANY WYŁĄCZNIE W CELU SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU, NIE ZOSTANIE UPUBLICZNIONY 
PRZEZ BRG W INTERNECIE, ZOSTANIE USUNIĘTY PO SPORZĄDZENIU PROTOKOŁU

mailto:brg@brg.gda.pl


Wyłożenie trwa

od 18.10.2021 r. do 17.11.2021 r.

Termin składania uwag do
01.12.2021 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko jest dostępny na stronach internetowych

www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz 
www.bip.gdansk.pl



Tytuł prezentacji

www.brg.gda.pl

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


