
MPZP Łostowice – rejon Potoku Kowalskiego
w mieście Gdańsku

DRUK NR 1441

PRZYSTĄPIENIE



LOKALIZACJA druk 1441

POWIERZCHNIA   10,03 ha



GRANICE PLANU I CEL PRZYSTĄPIENIA druk 1441

CEL PRZYSTĄPIENIA

- Regulacja Potoku Kowalskiego wraz z powstaniem pasa 

technicznego i przestrzeniami dla pieszych wzdłuż potoku;

- Umocnienie i stabilizacja skarp potoku wraz z możliwością 

wprowadzenia zieleni (zadrzewień i zakrzewień);

- Zwiększenie odporności systemu odwadniającego 

i zapewnienie zrównoważonego zagospodarowania  

wodami opadowymi;

- Zapewnienie spójnej ochrony dla istniejącej zieleni; 

- Dostosowanie ustaleń do występujących uwarunkowań 

przestrzennych oraz sytuacji ekonomiczno-prawnej;

- Zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych z rejonem 

przyszłego projektowanego przystanku PKM Wielkopolska.

GRANICE

Obszar położony jest w południowym rejonie Łostowic

- od północy – ul. Świętokrzyską i zbiornikiem Świętokrzyska II 

- od wschodu – ul. Karkonoską  

- od południa – planowaną Nową Świętokrzyską

- od zachodu – niezagospodarowanymi terenami prywatnymi 

Powierzchnia
10,03 ha



SUiKZP_KIERUNKI druk 1441

LEGENDA - OZNACZENIA:

Teren mieszkaniowo-usługowy

Teren mieszkaniowy z usługami podstawowymi

Koryto wód płynących (otwarte lub zamknięte)

Wody śródlądowe

Zieleń ekologiczno-krajobrazowa

Teren urządzeń obsługi miasta

Teren transportu

Teren usług ponadpodstawowych

Osuwisko

Teren zieleni

OGÓLNOMIEJSKI SYSTEM TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE (OSTAB)

Osnowa przyrodnicza

Płat strukturalny

Ciąg łączący

Droga główna G

Droga główna przyśpieszona  GP

Droga zbiorcza Z

Trasa tramwajowa

Wybrana droga lokalna L



Na obszarze występują 3 plany miejscowe.

Przeznaczenia terenów w obowiązujących planach:

- W MPZP 1807 – MPZP Łostowice - rejon ul. Świętokrzyskiej 
i Karkonoskiej z 2001 r.:

✓ Strefa mieszana mieszkaniowo - usługowa zawierająca wszelkie 
formy budownictwa mieszkaniowego i usługi

✓ Zieleń dostępna  

✓ Drogi, ulice zbiorcze ulice lokalne i dojazdowe, publiczne ciągi  
pieszo-jezdne

✓ Wody chronione

- W MPZP 1815 – MPZP Łostowice Centrum w mieście Gdańsku 
z 2010 r.:

✓ Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej do 4 mieszkań 

✓ Tereny ulic zbiorczych, dojazdowych 

✓ Tereny ulic - odprowadzenie wód 

opadowych, melioracje i urządzenia 

ochrony przeciwpowodziowej

- W MPZP 1826 – MPZP Zakoniczyn II

z 2007 r. :

✓ Teren zabudowy mieszkaniowej 

intensywnej 

✓ Teren zbiornika retencyjnego 

✓ Tereny ulic dojazdowych

SYTUACJA PLANISTYCZNA - PLANY OBOWIĄZUJĄCE druk 1441



STRUKTURA WŁASNOŚCI druk 1441

LEGENDA - OZNACZENIA:

Skarb Państwa

Województwa

Gminy i związki międzygminne

Osoby fizyczne

Spółki prawa handlowego i inne podmioty 

ewidencyjne niewymienione wyżej



RADA DZIELNICY UJEŚCISKO - ŁOSTOWICE

stanowisko przed przystąpieniem: Brak stanowiska


