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▪ 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 stronie internetowej 
www.brg.gda.pl

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



PARTYCYPACJA SPOŁECZNA



POWIERZCHNIA: 

14,65 ha

CEL PRZYSTĄPIENIA:
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 

WNIOSKI DO PLANU m.in.:
Rada Dzielnicy Stogi:
ujęcie w planie infrastruktury: toalety, natryski,
ławki, plac zabaw, molo, siłownia zew., 
ścieżki piesze i rowerowe utwardzone, dojścia 
dla niepełnosprawnych, poidełka. 

ZATOKA GDAŃSKA

Baza 
PERN

Rafineria Gdańska

STOGI

Stocznia 
Wisła

Terminal 
DTC

Port
Północny

KRAKOWIEC

GÓRKI ZACHODNIE

POŁOŻENIE: 
Stogi rejon kąpieliska morskiego

LOKALIZACJA – CEL PRZYSTĄPIENIA
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Górki Zachodnie

WEJŚCIA NA PLAŻĘ



KRAKOWIEC

STOGI

ZATOKA GDAŃSKA

budynek rekreacyjno-gastronomiczny

szalety miejskie

LOKALIZACJA



plażawejście na plażę nr 26

ścieżka

budynek służb ratownictwa - GOS

plażawydmyzadrzewienia i las

budynek jednorodzinny

INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA 



SKARB PAŃSTWA

POLNORD

GMINA

PRYWATNA

STRUKTURA WŁASNOŚCI



WYRYS ZE STUDIUM



SYTUACJA PLANISTYCZNA



GAJ LIPOWY

SYUACJA PLANISTYCZNA 



PRZEWODNIK DLA REALIZACJI GAJU LIPOWEGO
STOGI – WEJŚCIE NA PLAŻĘ NR 25



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 - CEL



SCHEMAT FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY



ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU WEJŚCIA NR 25 NA PLAŻĘ STOGI 



AKSONOMETRIA



GAJ LIPOWY



STREFA AKTYWANOŚCI



RYSUNEK PLANU



SKUTKI ŚRODOWISKOWE

Realizacja ustaleń projektu planu:

▪ nie będzie źródłem oddziaływań na obszary przyrodnicze objęte i planowane do objęcia ochroną, w tym na obszary Natura 
2000,

▪ nie wpłynie na powstanie zagrożenia powodziowego, 

▪ nie będzie się wiązała z powstaniem ryzyka wystąpienia zagrożenia poważną awarią oraz innych negatywnych oddziaływań na 
zdrowie ludzi.

w zakresie trwałych oddziaływań skutkować będzie:

▪ zachowaniem wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej, 

▪ zachowaniem terenów leśnych,

▪ utrzymaniem funkcji zieleni (w różnych formach) z uwzględnieniem usług związanych z rekreacją i turystyką,

▪ niewielką zmianą sposobu użytkowania terenów (wprowadzenie zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą) i urządzenie 
terenów rekreacyjnych, 

▪ przekształceniem krajobrazu w wyniku wprowadzenia obiektów usługowych i zabudowy mieszkaniowo-usługowej na tereny 
007-U34, 009-U33, 

▪ zachowaniem naturalnej retencji wód opadowych oraz zasilania wód gruntowych.

Ponadto nie prognozuje się krótkookresowych oddziaływań i uciążliwości związanych z fazą realizacji planowanego 
zagospodarowania.



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).



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. 0,5 ha,  
▪ zieleń do utrzymania (gaj lipowy i gaj akacjowy –

010-ZP62) ok. 0,1 ha,
▪ OSTAB – osnowa przyrodnicza ok. 13,6 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) 
ok. 0,3 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, w granicach terenu 002-
Z64).  

ZIELEŃ I WODA

RETENCJA

▪ powierzchnia biologiczne czynna: teren (007-U34, 
009-U33, 010-ZP62) oraz plaże (001-U35), zieleń 
krajobrazowo-ekologiczna – wydmy (002-Z64, 004-
Z64, 006-Z64, 012-Z64), lasy (011-ZL, 013-ZL) ok. 
13,7 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.;



Wyłożenie trwa:

od 02.10.2019 do 30.10.2019

Termin składania uwag do: 
13.11.2019



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


