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MPZP Orunia
– rejon ulic Smętnej i Wschodniej 

w mieście Gdańsku 

DRUK NR 1512

PRZYSTĄPIENIE



LOKALIZACJA

PORD

przepompownia 
ścieków 

„Motława”
ROD im. 

Sikorskiego

ROD

ul. Smętna



GRANICE PLANU I CELE PRZYSTĄPIENIA

✓ określenie rezerwy terenu do realizacji celu 

publicznego, jakim jest wytyczenie nowej ulicy 

– tzw. Nowej Przyjemnej, w celu poprowadzenia nowej 

trasy autobusów miejskich

WNIOSKODAWCA: 

Rada Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce

powierzchnia ok. 7,35 ha



SUiKZP

ustalenia:

sąsiedztwo:



PLANY OBOWIĄZUJĄCE

brak obowiązującego mpzp



STRUKTURA WŁASNOŚCI

gminna i związki międzygminne

spółki prawa handlowego 

osoby fizyczne

gmina we współwłasności z osobami fizycznymi

gmina i związki międzygminne w użytkowaniu 
wieczystym

Skarb Państwa



RADA DZIELNICY 
ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE

stanowisko przed przystąpieniem: pozytywne, 
z wnioskiem o rozszerzenie granic w celu innego wytyczenia nowej ulicy 

tzw. Nowej Przyjemnej (pismo z dn. 10.01.2023r.)



PROJEKT BEZKOLIZYJNEGO PRZEKROCZENIA E-65 – WARIANT 1



PROJEKT BEZKOLIZYJNEGO PRZEKROCZENIA E-65 – WARIANT 2



KONCEPCJA DOCELOWEGO UKŁADU DROGOWEGO

- granice obszaru   
objętego projektem 
planu

- rozszerzenie granic 
wnioskowane przez RD

- koncepcja 
TRANSPROJEKT

- wniosek RD

Warianty przebiegu ulicy tzw. 
Nowej Przyjemnej:

- Tereny ROD

Koncepcja docelowego układu 
drogowego zgodna z 
dokumentacją „Budowa 
bezkolizyjnego przekroczenia 
magistrali kolejowej E-65 –
wiadukt kolejowy w ul. Równej”
z 2018 roku, opracowaną przez 
TRANSPROJEKT GDAŃSKI

- granica terenu 
ochrony pośredniej 
ujęcia wody
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KOLIZJE WARIANTU RD Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Art. 130. [Zakazy, ograniczenia i nakazy 
obowiązujące na terenie ochrony pośredniej]
1. Na terenie ochrony pośredniej może być zakazane lub 
ograniczone wykonywanie robót lub czynności 
powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej 
wody lub wydajności ujęcia, obejmujących:

5) budowę nowych dróg, linii kolejowych, lotnisk lub 
lądowisk

STREFA POŚREDNIA 
UJĘCIA WODY LIPCE

kanalizacja

NASYP

kanalizacja sanitarna tłoczna
2x 1200 mm

UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
(bez budynków)
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