
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon 
kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, poz. 784, poz. 922), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” (uchwała nr LI/1506/18 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 roku, zmieniona uchwałą nr XII/218/19 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 27 czerwca 2019 roku) uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku (o numerze 
ewidencyjnym 1430) zwany dalej „planem”, obejmujący obszar o powierzchni ok. 23,04 ha 
położony na Stogach w rejonie kąpieliska morskiego Stogi na zakończeniu ul. Nowotnej. 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowym przeznaczeniu 

zdefiniowanym w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci 
i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii 
komórkowej) oraz zieleń; 

2) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – tj. 
mieszkanie: właściciela podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa (o ile działalność 
wymaga całodobowego nadzoru technologicznego), na działce wspólnej z obiektem, 
w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Dopuszcza się najwyżej dwa 
mieszkania (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzoną 
działalnością gospodarczą), przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może 
przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności 
gospodarczej; 

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków, budowli wielopoziomowych, jak garaże lub 
magazyny wielopoziomowe oraz – określonych w ustaleniach planu – innych budowli. 
Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, 
zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, 
tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią 
inaczej; 

4) powierzchnia biologicznie czynna – teren biologicznie czynny, w rozumieniu 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie; 

5) forma zabudowy – zespół cech: usytuowanie budynków w stosunku do granic działki i w 
relacji do budynków sąsiadujących oraz sposób kształtowania przez zabudowę krajobrazu 
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miejskiego, w tym w szczególności krawędzi przestrzeni publicznych. Ze względu na 
formę zabudowa może być m. in.: 
a) wolnostojąca, 
b) bliźniacza, 
c) szeregowa i łańcuchowa, 
d) grupowa (dywanowa, tarasowa), 
e) pierzejowa, 
f) pierzejowa ciągła, 
g) zwarta zabudowa śródmiejska. 

W karcie terenu można dopuścić wszystkie formy zabudowy poprzez ustalenie: „dowolne"; 
6) miejsce do parkowania rowerów – miejsce zlokalizowane w częściach wspólnych 

nieruchomości, dostępne bezpośrednio z poziomu terenu lub za pomocą pochylni, 
umożliwiające pozostawienie roweru oraz przymocowanie przynajmniej ramy roweru 
i jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem lub budynkiem. Miejsca do 
parkowania rowerów powinny być usytuowane możliwie jak najbliżej wejścia do 
budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60% miejsc do parkowania lokalizuje 
się w miejscu zadaszonym (mogą być w budynku mieszkalnym) oraz minimum 20% 
miejsc na zewnątrz budynku, nie dalej niż 25 m od wejścia. Zaleca się:  
a) wyposażenie miejsc przeznaczonych na długi postój (powyżej 3 godzin) w osłonę przed 

deszczem lub sytuowanie ich wewnątrz budynku, 
b) sytuowanie zewnętrznych miejsc do parkowania w miejscu dobrze widocznym, łatwo 

dostępnym, nieutrudniającym ruchu pieszego, najlepiej strzeżonym, monitorowanym 
lub zamykanym; 

7) miejsce do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – miejsce do 
parkowania spełniające wszystkie wymogi przepisów odrębnych dotyczących miejsca do 
parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami, zlokalizowane w częściach wspólnych 
nieruchomości na poziomie terenu lub w budynku na kondygnacjach dostępnych dla osób 
ze szczególnymi potrzebami. Miejsca na poziomie terenu należy lokalizować w sposób 
umożliwiający osobom ze szczególnymi potrzebami najdogodniejszy dostęp do budynku: 
na styku z utwardzonym dojściem (o odpowiednim pochyleniu) lub dojazdem do wejścia 
zapewniającego osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do budynku, w miejscu 
zapewniającym najkrótszą drogę do tego wejścia; 

8) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacji deszczowej, w tym zbiorniki retencyjne, cieki naturalne, kanały, rowy 
i drenaże; 

9) typ zabudowy – zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie budynku na działce, 
gabaryty budynku, rodzaj dachu; 

10) bryła budynku – zespół następujących cech budynku:  
a) typ zabudowy, 
b) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny 

(mansardowy, naczółkowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor i materiał 
pokrycia, 
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c) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnicowanie wysokości budynku, cokół, 
ryzality, wnęki, wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony; 

9) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – ciągła struktura 
przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni, 
fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) i wybrane tereny 
zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a także zapewniająca ich 
powiązanie z podobnymi terenami poza granicami miasta. OSTAB tworzą: 
a) osnowa przyrodnicza miasta, obejmująca najcenniejsze lasy, zadrzewienia, rzeki, 

stanowiące regionalne korytarze ekologiczne, z dopuszczeniem jedynie niezbędnych 
elementów infrastruktury technicznej i transportowej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej, 

b) płaty strukturalne, złożone z pozostałych terenów otwartych oraz terenów zabudowy 
mieszkaniowej i/lub usługowej, o podwyższonym udziale powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni terenu i o zasadach zabudowy sprzyjających utrzymaniu 
powiązań przyrodniczych. W granicach płatów OSTAB całą wymaganą powierzchnię 
biologicznie czynną realizuje się na poziomie terenu (z wykluczeniem powierzchni na 
dachach kondygnacji nadziemnych budynków), chyba że w karcie terenu ustalono 
inaczej, 

c) ciągi łączące, które zapewniają zachowanie w obrębie OSTAB ekologicznych reguł 
ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej, w sposób określony 
w karcie terenu; 

11) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami 
planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów 
i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. 
Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem 
tymczasowym. 

§ 3. Symbole przeznaczeń: 
1) U33 tereny zabudowy usługowej; 
2) U34 tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą; 
3) U35 plaże morskie; 
4) ZP62 tereny miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej; 
5) Z64 treny zieleni krajobrazowo-ekologicznej – wydmy; 
6) ZP63 tereny urządzonych ogólnodostępnych parków leśnych; 
7) ZL lasy; 
8) KX tereny wydzielonych ciągów: pieszo-jezdnych, pieszych, pieszo-rowerowych. 

§ 4. 1. Ustalone w planie parametry i wskaźniki: wielkość powierzchni zabudowy, 
minimalna powierzchnia biologicznie czynna i intensywność zabudowy nie dotyczą działek 
budowlanych wydzielanych wyłącznie dla urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. 

2. Na obszarze objętym planem występują sieci telekomunikacyjne Ministerstwa Obrony 
Narodowej lub/i infrastruktura teleinformatyczna straży granicznej – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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§ 5. 1. Wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na liczbę miejsc 
do parkowania samochodów osobowych i rowerów: 

Wskaźniki obliczania miejsc do parkowania 
samochodów osobowych, 

w tym do parkowania 
pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową – zgodnie 
z ust. 3 

rowerów 
Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

strefa C 
obszary zabudowy miejskiej 

strefa nieograniczonego 
parkowania 

obszar całego 
miasta 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 
mieszkania integralnie związane 
z prowadzoną działalnością 
gospodarczą 

1 mieszkanie min. 2 
z zastrzeżeniem ust. 4 0 

2. schroniska młodzieżowe, hostele 100 m2 pow. 
mieszkalnej min. 1 min. 5 

3. 
hotele niższych kategorii (* i **), 
pensjonaty, inne wielopokojowe 
obiekty świadczące usługi 
hotelarskie 

1 pokój min. 0,5 min. 0,2 

4. pokoje gościnne, apartamenty na 
wynajem  1 apartament min. 1 min. 0,2 

5. 
hotele wyższych kategorii (*** 
i więcej) z restauracją i zapleczem 
konferencyjnym 

1 pokój min. 0,6 min. 0,2 

6. domy dziennego pobytu, warsztaty 
terapii zajęciowej 

100m2 
pow. użytkowej 

min. 1 
z zastrzeżeniem ust.  5 min. 0,3 

7. 
domy stałego pobytu dla osób 
starszych, domy pomocy 
społecznej 

100m2 
pow. użytkowej 

min. 0,5 
z zastrzeżeniem ust.  6 min. 0,1 

8. obiekty handlowe o pow. 
sprzedaży do 2000 m2 

1000 m2 pow. 
sprzedaży min. 32 min. 20 

9. restauracje, kawiarnie, bary 100 m2 pow. 
konsumpcyjnych min. 10 min. 8 

10. biura, urzędy, poczty, banki, 
kancelarie prawnicze 

100 m2 pow. 
użytkowej min. 3 min. 2 

11. 
przychodnie, gabinety lekarskie – 
obiekty małe do 200 m2 pow. 
użytkowej 

100 m2 pow. 
użytkowej 

min. 5 
z zastrzeżeniem ust. 7 min.2 

12. 
przychodnie, gabinety lekarskie – 
obiekty duże powyżej 200 m2 pow. 
użytkowej 

100 m² pow. 
użytkowej 

min. 2,5 
z zastrzeżeniem ust. 7 min.2 

13. kina 100 miejsc 
siedzących min. 5 min. 5 

14. szkoły ponadpodstawowe 1 pomieszczenie  
do nauki min. 1,0 min. 5 

15. szkoły wyższe, obiekty 
dydaktyczne 

1 pomieszczenie  
do nauki min. 4 min. 6 

16. przedszkola, świetlice 1 oddział min. 3 min. 3 
17. małe boiska (boiska do np. piłki 

ręcznej, koszykówki, siatkówki) 100 widzów  min. 5 min. 2 

18. kubaturowe obiekty sportu 
i rekreacji 

100 m²  
pow. użytkowej min. 4 min. 3 

19. kliniki 1 łóżko min. 0,8 
z zastrzeżeniem ust. 7 min. 0,1 

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio. 
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3. Ustala się, następujący minimalny udział miejsc przeznaczonych do parkowania 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, z zastrzeżeniem ustępu 3: 
Lp. Ogólna liczba miejsc do parkowania 

dla samochodów osobowych 
Procentowy udział miejsc przeznaczonych do parkowania 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  

1. 4÷100 4% 
2. 101÷300 3% 
3. ≥301 2% 
4. 0÷3 Dopuszcza się miejsca do parkowania pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową 

4. Ustalenia ustępu 3 nie dotyczą mieszkań integralnie związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 

5. Dla domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej minimalny udział miejsc 
przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej 
liczbie miejsc do parkowania samochodów osobowych wynosi 30%, lecz nie mniej niż 
1 miejsce do parkowania. 

6. Dla domów stałego pobytu dla osób starszych, domów pomocy społecznej minimalny 
udział miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
w ogólnej liczbie miejsc do parkowania samochodów osobowych wynosi 20%, lecz nie mniej 
niż 1 miejsce do parkowania. 

7. Dla szpitali, klinik, przychodni i gabinetów lekarskich minimalny udział miejsc 
przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej 
liczbie miejsc do parkowania samochodów osobowych wynosi 10%, lecz nie mniej niż 
1 miejsce do parkowania. 

§ 6. Zasady dotyczące regulacji w zakresie estetyki: 
1) regulacje niniejszego paragrafu w zakresie estetyki nie dotyczą: 

a) wolnostojących budynków usługowych, 
b) budynków użyteczności publicznej, 
c) budynków technicznych, 
d) budowli i obiektów inżynierskich, 
e) sztuki na elewacjach (np. murale, sgraffito, malatura, itp.); 

2) regulacje planu w zakresie kolorystyki elewacji i kolorystyki dachów: 
a) dla każdego budynku należy stosować jeden kolor elewacji jako dominujący. 

Dodatkowo dopuszcza się maksymalnie trzy kolory do podkreślenia poziomych 
i pionowych podziałów elewacji oraz innych charakterystycznych cech i detali 
architektonicznych budynku (z wyłączeniem napisów informujących o adresie), 

b) należy stosować jeden kolor stolarki okiennej w obrębie całego budynku 
z zastrzeżeniem lit. e, 

c) dla całego budynku, należy stosować jednolitą formę stolarki okiennej, loggii 
i balkonów (wielkość, kształt, podział) zgodną z pierwotnym lub nowym projektem 
elewacji przewidującym jednolitą ich formę na wszystkich kondygnacjach 
powtarzalnych budynku z zastrzeżeniem lit. e i lit. f lub historyczne formy stolarki, 
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d) należy stosować jeden kolor zewnętrznej stolarki drzwiowej w obrębie całego budynku 
z zastrzeżeniem lit. e, 

e) dla lokali usługowych zlokalizowanych w parterach w obrębie jednego budynku 
dopuszcza się inny niż w pozostałej części budynku kolor i formę stolarki okiennej 
i drzwiowej z zachowaniem jednolitej wielkości, podziałów i koloru we wszystkich 
lokalach usługowych usytuowanych na parterze, 

f) dla kondygnacji poddasza budynku, należy stosować formę stolarki okiennej i lukarn 
(wielkość, kształt, podział) zgodną z projektem elewacji przewidującym spójną ich 
formę lub formy historyczne, 

g) należy stosować jedną kolorystykę dachu dla całego budynku; 
3) regulacje planu w zakresie posadzek w przestrzeniach publicznych określonych w kartach 

terenów: ustala się spójną kompozycję posadzki na podstawie całościowej koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni publicznej. 

§ 7. Obszar planu, położony jest nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych (GZWP) 
nr 111 Subniecka Gdańska. 

§ 8. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na siedemnaście terenów oznaczonych 
numerami trzycyfrowymi od 001 do 017. 

2. Dla każdego z ww. terenów określa się ustalenia szczegółowe ujęte w kartach terenów. 

§ 9. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001-U35 MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430.  

1. Numer terenu: 001. 
2. Powierzchnia terenu: 4,67 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: U35 plaże morskie z dopuszczeniem obiektów związanych 

z obsługą ruchu turystycznego i ratownictwa wodnego. 
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12 pkt. 2, 3, 4, 5 i ust. 13; 
2) oś widokowa na morze, jak na rysunku planu. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) wokół istniejącego budynku ratownictwa wodnego u wylotu ciągu pieszego 003-KX, 
jak na rysunku planu, 

b) u wylotu ciągu pieszego 005-KX, jak na rysunku planu; 
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2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do obszarów wyznaczonych liniami 
zabudowy, o których mowa w pkt 1: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 100%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do każdego z obszarów 
objętych liniami zabudowy, o których mowa w pkt 1: 0%; 

4) intensywność zabudowy: 
a) dla terenu objętego liniami zabudowy, jak na rysunku planu, u wylotu ciągu pieszego 

003-KX: minimalna: 0, maksymalna: 3,0, 
b) dla terenu objętego liniami zabudowy, jak na rysunku planu, u wylotu ciągu pieszego 

005-KX: minimalna: 0, maksymalna: 1,0; 
5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
- w obszarze objętym liniami zabudowy u wylotu ciągu pieszego 003-KX: minimalna: 
dowolna, maksymalna: 12 m, 

- w obszarze objętym liniami zabudowy u wylotu ciągu pieszego 005-KX: minimalna: 
dowolna, maksymalna: 3,5 m, 

b) wysokość obiektów budowlanych niebędących budynkami: dowolna; 
6) inne gabaryty i parametry zabudowy: dowolne; 
7) formy zabudowy: dowolne; 
8) kształt dachu: dowolny. 

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy dostawcze, techniczne i awaryjne od ul. 
Nowotnej (poza granicami planu) poprzez tereny przyległe poza granicami planu 
oraz ciągi piesze 003-KX i 005-KX; 

2) miejsca do parkowania: 
a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 
b) dla rowerów: dopuszcza się lokalizację w sąsiedztwie wejść na plażę; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 55C7F974-336A-4DDF-ACF1-12FA93C3A6FF. Projekt Strona 7

PR
OJ

EK
T 

PL
AN

U 
W

YŁ
OŻ

ON
Y 

DO
 P

UB
LI

CZ
NE

GO
 W

GL
ĄD

U

   
   

   
 W

 D
NI

AC
H 

OD
 1

8.
10

.2
02

1 
DO

 1
7.

11
.2

02
1



11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
1) teren, jak na rysunku planu, objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 

Biologicznie (OSTAB) położony w osnowie przyrodniczej miasta; 
2) zakaz poszukiwania kopalin. 

12. Zasady kształtowania krajobrazu: 
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 13 i 18 pkt 5; 
2) regulacje w zakresie estetyki jak w § 6; 
3) oś widokowa na morze, o której mowa w ust. 6 pkt 2: zakaz wprowadzania wysokich 

elementów zagospodarowania przesłaniających widok na morze z poziomu człowieka; 
4) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany (np.: w formie latarni, małej architektury); 
5) budynek sanitariatów publicznych wraz z natryskami, o którym mowa w ust. 18 pkt 1: 

należy wkomponować w wydmę. 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: dotyczy całego terenu:   

1) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji, przy czym dopuszcza się 
sezonowe obiekty usługowo-handlowe w okresie od początku maja do końca września, 
z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 3; 

2) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 3 i 4; 
3) zieleń: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 3. 

14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.  

15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 

16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
1) teren położony w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 

sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

2) teren położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 
prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi 1%; głębokość wody powodziowej 
1% wynosi od 0,5 do 2,0m, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) na terenie występują gatunki chronione roślin i grzybów, podlegają ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu: 
1) lokalizacja budynku sanitariatów publicznych wraz z natryskami w obszarze objętym 

liniami zabudowy, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b; 
2) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego: nie więcej niż 20; 
3) dopuszcza się systemy i budowle ochronne brzegu morskiego; 
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4) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej; 
5) dopuszcza się budowę jednego mola, na przedłużeniu wejścia na plażę nr 26, 

stanowiącego ciąg pieszy 003-KX, pod warunkiem posadowienia go w sposób, który 
nie będzie miał wpływu na system ochrony brzegów morskich (tj. bezpieczeństwo i stan 
brzegu morskiego); molo o nawierzchni drewnianej z drewnianą balustradą w kolorze 
białym. 
19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 

administracyjnych:  
1) teren w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB-220005 

„Zatoka Pucka” Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000; 
2) zachodnia część terenu graniczy z terenem portu morskiego; 
3) wysoki poziom wód gruntowych; 
4) część terenu położona w obszarze zagrożonym powodzią o niskim prawdopodobieństwie 

wynoszącym 0,2%. 

§ 10. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002-Z64 MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430. 

1. Numer terenu: 002. 
2. Powierzchnia terenu: 2,78 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: Z64 teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej – wydmy.  
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: stosuje się zasady, o których 

mowa w ust. 11 i 12 pkt 2. 
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy dostawcze, techniczne i awaryjne od ul. 
Nowotnej (poza granicami planu) poprzez tereny przyległe poza granicami planu oraz ciąg 
pieszy 003-KX i ciąg pieszo-rowerowy 015-KX; 

2) miejsca do parkowania samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się; 
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy; 
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy; 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 55C7F974-336A-4DDF-ACF1-12FA93C3A6FF. Projekt Strona 9

PR
OJ

EK
T 

PL
AN

U 
W

YŁ
OŻ

ON
Y 

DO
 P

UB
LI

CZ
NE

GO
 W

GL
ĄD

U

   
   

   
 W

 D
NI

AC
H 

OD
 1

8.
10

.2
02

1 
DO

 1
7.

11
.2

02
1



9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – 

położony w osnowie przyrodniczej miasta; 
2) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu z dopuszczeniem biologicznych metod 

przeciwdziałania erozji z wykorzystaniem gatunków zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi; 

3) zakaz poszukiwania kopalin. 
12. Zasady kształtowania krajobrazu:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11; 
2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany. 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 

zagospodarowania. 
15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 
16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
1) teren położony w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 

sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

2) teren położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) na terenie występują gatunki chronione roślin i grzybów, podlegają ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu:  
1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) dopuszcza się systemy i budowle ochronne brzegu morskiego; 
3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego: nie więcej niż 20; 
4) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej. 

19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych: zachodnia część terenu graniczy z terenem portu morskiego. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 55C7F974-336A-4DDF-ACF1-12FA93C3A6FF. Projekt Strona 10

PR
OJ

EK
T 

PL
AN

U 
W

YŁ
OŻ

ON
Y 

DO
 P

UB
LI

CZ
NE

GO
 W

GL
ĄD

U

   
   

   
 W

 D
NI

AC
H 

OD
 1

8.
10

.2
02

1 
DO

 1
7.

11
.2

02
1



§ 11. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003-KX MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430.  

1. Numer terenu: 003. 
2. Powierzchnia terenu: 0,33 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: KX teren wydzielonego ciągu pieszego z dopuszczeniem 

obiektów budowlanych związanych z obsługą ruchu turystycznego. 
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) teren stanowi strefę wejściową na plażę, obowiązuje kształtowanie zagospodarowania 
spójnego pod względem architektoniczno-urbanistycznym z terenem położonym 
w bezpośrednim sąsiedztwie poza granicą planu; 

2) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 12 pkt 3, 4 i 13; 
3) oś widokowa na morze, jak na rysunku planu. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy na przedłużeniu zachodniej linii 

rozgraniczającej terenu 004-Z64, jak na rysunku planu; 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do obszaru wyznaczonego liniami 

zabudowy, o których mowa w pkt. 1: nie ustala się, maksymalna: 20%; 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni terenu objętego 

inwestycją; 
4) intensywność zabudowy dla obszaru objętego liniami zabudowy, o których mowa 

w pkt 1: minimalna: 0, maksymalna: 0,2; 
5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: minimalna: dowolna, 
maksymalna: 6 m, przy czym maksymalny poziom najwyższego punktu na pokryciu 
kubatury brutto budynku nie może przekraczać 13 m n.p.m., 

b) wysokość obiektów budowlanych niebędących budynkami: dowolna; 
6) inne gabaryty i parametry zabudowy: dowolne; 
7) formy zabudowy: dowolne; 
8) kształt dachu: dowolny. 

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy techniczne, dostawcze i awaryjne z ulicy 
Nowotnej (poza granicami planu) poprzez tereny przyległe; 

2) miejsca do parkowania: 
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a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 
b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowane na terenie lub do układu 

odwadniającego; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: w przypadku nowych 
nasadzeń zieleni należy korzystać z gatunków zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi. 

12. Zasady kształtowania krajobrazu: 
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 13; 
2) regulacje w zakresie estetyki jak w § 6; 
3) oś widokowa na morze, o której mowa w ust. 6 pkt 3: zakaz wprowadzania wysokich 

elementów zagospodarowania przesłaniających widok z poziomu człowieka na morze; 
4) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany (np.: w formie latarni, małej architektury). 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: dotyczy całego terenu: 

1) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 
2) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 3 i 4; 
3) zieleń: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 3. 

14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 

16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
1) teren, jak na rysunku planu, położony w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – 

wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej; 
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2) południowy fragment terenu, jak na rysunku planu, położony w obszarze pasa ochronnego 
brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy 
uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

3) część terenu, jak na rysunku planu (pas techniczny), położona w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu:  
1) dopuszcza się systemy i budowle ochronne brzegu morskiego; 
2) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego: nie więcej niż 20; 
3) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej. 

19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych:  
1) wysoki poziom wód gruntowych; 
2) wzdłuż ciągu pieszego zalecane oświetlenie o barwie neutralnej dla zachowań ptactwa 

i owadów. 

§ 12. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 004-Z64 MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430. 

1. Numer terenu: 004. 
2. Powierzchnia terenu: 4,32 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: Z64 teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej – wydmy. 
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: stosuje się zasady, o których 

mowa w ust. 11 i 12 pkt 2. 
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy techniczne i awaryjne od ulicy Nowotnej (poza 
granicami planu) poprzez tereny przyległe oraz ciągi piesze 003-KX, 005-KX i ciąg 
pieszo-rowerowy 008-KX; 

2) miejsca do parkowania samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się; 
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy; 
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy; 
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7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – 

położony w osnowie przyrodniczej miasta; 
2) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu z dopuszczeniem biologicznych metod 

przeciwdziałania erozji z wykorzystaniem gatunków zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi; 

3) zakaz poszukiwania kopalin. 
12. Zasady kształtowania krajobrazu:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11; 
2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany. 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 

zagospodarowania. 
15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 
16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów: 
1) teren, jak na rysunku planu, położony w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – 

wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej; 

2) południowy fragment terenu, jak na rysunku planu, położony w obszarze pasa ochronnego 
brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy 
uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

3) część terenu, jak na rysunku planu (pas techniczny), położona w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) na terenie występują gatunki chronione roślin i grzybów, podlegają ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu:  
1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) dopuszcza się systemy i budowle ochronne brzegu morskiego; 
3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego: nie więcej niż 20; 
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4) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej. 
19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 

administracyjnych: nie ustala się. 

§ 13. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 005-KX MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430.  

1. Numer terenu: 005. 
2. Powierzchnia terenu: 0,19 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: KX teren wydzielonego ciągu pieszego. 
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) teren stanowi strefę wejściową na plażę, obowiązuje kształtowanie zagospodarowania 
według jednolitej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w powiązaniu z terenem 010-
ZP62; 

2) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 12 pkt 2 i 13. 
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy techniczne i awaryjne od ul. Nowotnej (poza 
granicami planu) poprzez tereny przyległe poza granicami planu oraz z ciągu pieszo-
rowerowego 008-KX i poprzez teren 010-ZP62; 

2) miejsca do parkowania: 
a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 
b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe lub do układu 

odwadniającego; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
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11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: w przypadku nowych 
nasadzeń zieleni należy korzystać z gatunków zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi. 

12. Zasady kształtowania krajobrazu:  
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 13; 
2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany (np.: w formie latarni, małej architektury). 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) dla całego terenu: 
a) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 
b) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2, 
c) zieleń: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 11; 

2) dla obszarów wyznaczonych liniami podziału wewnętrznego i oznaczonych literami "a", 
„b” i „c”, jak na rysunku planu, obowiązuje organizacja miejsc odpoczynku o jednolitym 
charakterze i minimalnym wyposażeniu: miejsce odpoczynku (np. ławka, siedzisko itp.), 
poidełko, śmietnik, oświetlenie. 
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 

zagospodarowania. 
15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 
16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
1) teren położony w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 

sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

2) teren położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu:  
1) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego: nie więcej niż 20; 
2) dopuszcza się systemy i budowle ochronne brzegu morskiego; 
3) zakaz zastosowania nawierzchni bitumicznych, brukowanych do utwardzenia ciągu 

pieszego; 
4) wzdłuż ciągu pieszego oraz w wyznaczonych miejscach odpoczynku, o których mowa 

w ust. 13 pkt 2, oświetlenie niskie o barwie neutralnej dla zachowań ptactwa i owadów; 
5) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej. 

19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych:  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1) zaleca się realizację ciągu pieszego w formie kładki, z możliwością wyniesienia ponad 
naturalną rzędną wydmy; 

2) zaleca się realizację nawierzchni zgodnie z projektowaniem uniwersalnym; 
3) zaleca się realizację ciągu pieszego zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku nr 5 do 

uchwały. 

§ 14. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 006-Z64 MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430. 

1. Numer terenu: 006. 
2. Powierzchnia terenu: 0,85 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: Z64 teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej – wydmy. 
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: stosuje się zasady, o których 

mowa w ust. 11 i 12 pkt 2. 
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.  
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy techniczne i awaryjne od ul. Nowotnej (poza 
granicami planu) poprzez tereny przyległe poza granicami planu oraz ciąg pieszo-
rowerowy 008-KX, teren 010-ZP62 i ciąg pieszy 005-KX; 

2) miejsca do parkowania samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się; 
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy; 
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy; 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – 

położony w osnowie przyrodniczej miasta; 
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2) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu z dopuszczeniem biologicznych metod 
przeciwdziałania erozji z wykorzystaniem gatunków zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi; 

3) zakaz poszukiwania kopalin. 
12. Zasady kształtowania krajobrazu:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11; 
2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany. 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 

zagospodarowania. 
15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 
16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
1) teren położony w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 

sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

2) terenu położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) na terenie występują gatunki chronione roślin i grzybów, podlegają ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu:  
1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) dopuszcza się systemy i budowle ochronne brzegu morskiego; 
3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego: nie więcej niż 20; 
4) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej. 

19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych: nie ustala się. 

§ 15. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 007-U34 MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430. 

1. Numer terenu: 007. 
2. Powierzchnia terenu: 4,6 ha. 
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3. Przeznaczenie terenu: U34 teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą 
zawierający w zależności od potrzeb usługi: gastronomii, handlu o powierzchni sprzedaży do 
400 m2, oświaty i szkolnictwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, administracji, kultury, 
sportu i rekreacji, obsługi ruchu turystycznego, z dopuszczeniem:  
1) budynków zamieszkania zbiorowego; 
2) mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

4. Funkcje wyłączone:  
1) garaże dla samochodów osobowych inne niż na potrzeby inwestycji; 
2) budowle wielopoziomowe. 

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 
z planem: istniejąca zabudowa mieszkaniowa. 

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12 pkt 3; 
2) wlot ciągu pieszego umożliwiający powiązanie z wejściem na plażę nr 25, jak na rysunku 

planu. 
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy: w odległości 4 m od linii rozgraniczającej 
terenu 008-KX i jak na rysunku planu, 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 20%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, 
maksymalna: 0,8 w tym dla kondygnacji nadziemnych: 0,5; 

5) wysokość zabudowy: 
a) wysokość budynków w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: minimalna: dowolna, 
maksymalna: 15 m, przy czym maksymalny poziom najwyższego punktu na pokryciu 
kubatury brutto budynku nie może przekraczać 21 m n.p.m., 

b) wysokość obiektów budowlanych niebędących budynkami: maksymalna: 15 m; 
6) inne gabaryty i parametry zabudowy: dowolne; 
7) formy zabudowy: dowolne; 
8) kształt dachu: dowolny. 

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: 
a) od ulicy Nowotnej (poza granicami planu) poprzez tereny przyległe poza zachodnią 

granicą planu, 
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b) z ciągu pieszo-rowerowego 008-KX wyłącznie dojazdy dostawcze, techniczne 
i awaryjne; 

2) miejsca do parkowania samochodów osobowych i rowerów do realizacji na działce 
budowlanej objętej inwestycją zgodnie z § 5 uchwały; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowane na terenie lub do układu 

odwadniającego; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  
1) grupy drzew do ochrony – jak na rysunku planu, wykluczenie zmian zagospodarowania 

terenu, które mogą zagrażać ich naturalnej wegetacji; dopuszcza się ścieżki, ciągi piesze 
i rowerowe oraz ławki, kosze na śmieci; 

2) drzewa do zachowania jak na rysunku planu – wykluczenie zmian zagospodarowania 
terenu, które mogą zagrażać ich naturalnej wegetacji. 
12. Zasady kształtowania krajobrazu: 

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11; 
2) regulacje w zakresie estetyki jak w § 6; 
3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany (np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub 
wieżyczek, w formie latarni, małej architektury, a także w formach innych elementów 
zagospodarowania występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu usługowym). 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 

zagospodarowania. 
15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 
16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
1) teren położony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 

sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 
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2) na terenie występują gatunki chronione roślin i grzybów, podlegają ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu: nie ustala się. 
19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 

administracyjnych:  
1) zaleca się zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych na terenie 

(retencjonowanie i rozsączanie) poprzez: obniżenie terenów zieleni w stosunku do 
poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych, drenaże 
rozsączające, itp.; 

2) wysoki poziom wód gruntowych; 
3) zaleca się kształtowanie zieleni w oparciu o istniejącą roślinność zgodną z warunkami 

siedliskowymi; 
4) zaleca się zastosowanie zabezpieczeń powierzchni przeszklonych i lustrzanych na 

elewacjach w celu minimalizacji ryzyka kolizji ptaków z obiektami budowlanymi. 

§ 16. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 008-KX MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430.  

1. Numer terenu: 008. 
2. Powierzchnia terenu: 0,21 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: KX teren wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego. 
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 13 i 12 pkt 2; 
2) ciąg pieszo-rowerowy o minimalnej szerokości 6,0 m; 
3) powiązanie piesze terenu 007-U34 w miejscu wlotu ciągu pieszego, o którym mowa 

w § 15 ust. 6 pkt 2 z ciągiem pieszym w terenie 010-ZP62, o którym mowa w § 18 
ust. 6 pkt 3. 
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się. 
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy dostawcze, techniczne i awaryjne od ulicy 
Nowotnej (poza granicami planu) poprzez tereny przyległe poza zachodnią granicą planu 
i teren 007-U34; 

2) miejsca do parkowania: 
a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 
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b) dla rowerów: dopuszcza się; 
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowane na terenie lub do układu 

odwadniającego; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nawierzchnia nawiązująca do historycznej drogi; zakaz 
stosowania nawierzchni bitumicznych i brukowanych z kostki betonowej. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: stosuje się zasady ogólne. 
12. Zasady kształtowania krajobrazu:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 13; 
2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany (np.: w formie latarni, małej architektury). 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:   

1) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 
2) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2; 
3) zieleń: dopuszcza się. 

14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 

16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
teren, jak na rysunku planu,  położony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – 

wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej. 

18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu:  
1) wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenie wysokie (słupy oświetleniowe) o barwie 

neutralnej dla zachowań ptactwa i owadów; 
2) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej. 

19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych:  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1) teren stanowi fragment trasy rekreacyjnej wzdłuż lasów nadmorskich i łączącej kąpielisko 
morskie Stogi z rejonem ujścia Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich oraz stanowi 
fragment szlaku pieszego Fortyfikacji Nadmorskich; 

2) zaleca się realizację nawierzchni, o której mowa w ust. 10 zgodnie z projektowaniem 
uniwersalnym. 

§ 17. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 009-U33 MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430.  

1. Numer terenu: 009. 
2. Powierzchnia terenu: 0,05 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: U33 teren zabudowy usługowej zawierający w zależności od 

potrzeb: zabudowę i zagospodarowanie służące rekreacji, edukacji, obsłudze ruchu 
turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz obiektami towarzyszącymi 
i obsługującymi użytkowników terenu (gastronomia, handel, toalety, wypożyczalnie sprzętu 
turystycznego itp.). 

4. Funkcje wyłączone: wszelkie inne funkcje usługowe nie wymienione w ust. 3. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) teren stanowi część strefy wejściowej na plażę, obowiązuje kształtowanie 
zagospodarowania według jednolitej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, w której 
w szczególności obowiązuje wysoki standard estetyczny elewacji budynków od strony 
przestrzeni publicznych, posadzek i nawierzchni oraz zieleni towarzyszącej, w tym 
wykończenie elewacji materiałami szlachetnymi: tynkiem, klinkierem, drewnem, szkłem 
itp. z wykluczeniem paneli elewacyjnych, blach elewacyjnych niesystemowych, pokryć 
dachowych papowych i z blach trapezowych; 

2) punkt widokowy na wydmę o niepełnej panoramie, jak na rysunku planu; 
3) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 12 pkt 3. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy: w odległości 3,0 m od linii 

rozgraniczających z terenami 010-ZP62, 008-KX oraz od północy z terenem 004-Z64, jak 
rysunku planu; 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 50%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, 
maksymalna: 0,8; 

5) wysokość zabudowy: 
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a) wysokość budynków w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: minimalna: dowolna, 
maksymalna 9 m, przy czym maksymalny poziom najwyższego punktu na pokryciu 
kubatury brutto budynku nie może przekraczać 15 m n.p.m, 

b) wysokość obiektów budowlanych niebędących budynkami: maksymalna 9 m; 
6) gabaryty i parametry zabudowy: dowolne; 
7) formy zabudowy: dowolne; 
8) kształt dachu: dowolny, a w przypadku etapowego realizowania zabudowy pierwszy 

zrealizowany budynek w granicach całego terenu wyznacza kształt i kąt nachylenia 
głównych połaci dachu dla pozostałej zabudowy; 

9) w przypadku etapowego realizowania zabudowy typ zabudowy oraz bryłę budynku dla 
całego terenu wyznacza pierwszy zrealizowany budynek; 

10) w miejscu punktu widokowego na wydmę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, lokalizacja 
tarasu widokowego na wysokości co najmniej nad pierwszą kondygnacją z widokiem 
w kierunku morza; 

11) elewacja wschodnia przezierna od strony terenu 010-ZP62 (gaju lipowego). 
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy dostawcze, techniczne i awaryjne od 
ul. Nowotnej (poza granicami planu) poprzez ciąg pieszo-rowerowy 008-KX; 

2) miejsca do parkowania do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 
a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 
b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowane na terenie lub do układu 

odwadniającego; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: stosuje się zasady ogólne. 
12. Zasady kształtowania krajobrazu: 

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7; 
2) regulacje w zakresie estetyki jak w § 6; 
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3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 
w sposób zamaskowany (np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub 
wieżyczek, w formie latarni, małej architektury, a także w formach innych elementów 
zagospodarowania występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu usługowym). 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 

zagospodarowania. 
15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 
16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
1) część terenu, jak na rysunku planu, położona w obszarze pasa technicznego brzegu 

morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić 
z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

2) południowa część terenu, jak na rysunku planu, położona w obszarze pasa ochronnego 
brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy 
uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

3) część terenu, jak na rysunku planu (pas techniczny), położona w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) na terenie występują gatunki chronione roślin i grzybów, podlegają ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu:  
1) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego: nie więcej niż 20; 
2) dopuszcza się zabudowę w odległości 1,5 m oraz na granicy działek budowlanych, 

z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1. 
19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 

administracyjnych:  
1) budynki w obrębie obszaru, o którym mowa w ust. 17 pkt 3, wymagają wyposażenia 

w osłony (zabezpieczenia) przeciwpowodziowe do poziomu 0,7 m powyżej rzędnej 
zwierciadła wody stuletniej; 

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

3) wysoki poziom wód gruntowych; 
4) zaleca się zastosowanie zabezpieczeń powierzchni przeszklonych i lustrzanych na 

elewacjach w celu minimalizacji ryzyka kolizji ptaków z obiektami budowlanymi; 
5) zaleca się zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku nr 5 do 

uchwały. 
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§ 18. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 010-ZP62 MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430.  

1. Numer terenu: 010. 
2. Powierzchnia terenu: 0,25 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: ZP62 teren miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej 

z dopuszczeniem urządzeń dla funkcji rekreacyjnych, wypoczynkowych, sportowych 
i edukacyjnych. 

4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12 pkt 3 i ust. 13; 
2) punkt widokowy na wydmę o niepełnej panoramie, jak na rysunku planu; 
3) ciąg pieszy o minimalnej szerokości wolnej od przeszkód 4,0 m, łączący ciąg pieszo-

rowerowy 008-KX z ciągiem pieszym na plażę 005-KX, jak na rysunku planu; 
4) ciąg pieszy lub ciągi piesze o minimalnej szerokości wolnej od przeszkód 3,0 m, łączące 

teren 009-U33 z punktem widokowym na wydmę, o którym mowa w pkt 2. 
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy awaryjne i techniczne od ul. Nowotnej (poza 
granicami planu) poprzez tereny przyległe poza granicami planu oraz ciąg pieszo-
rowerowy 008-KX; 

2) miejsca do parkowania: 
a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 
b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowane na terenie lub do układu 

odwadniającego; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony 
konserwatorskiej – historyczny gaj lipowy – zasady ochrony zgodnie z ust. 11 pkt 3. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
1) zachowanie co najmniej 70% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej; 
2) dopuszcza się nasadzenia zieleni niskiej: krzewy i trawy ozdobne zgodne z warunkami 

siedliskowymi; 
3) dla historycznego gaju lipowego, o którym mowa w ust. 10, obowiązuje: 

a) zachowanie jednolitości gatunkowej drzew (lipy) oraz uzupełnienie brakujących drzew 
w rzędowym układzie zadrzewienia, 

b) wokół drzew zagospodarowanie zapewniające ich naturalną wegetację, 
c) utrzymanie naturalnego podłoża gaju poza obszarami ciągów pieszych, o których mowa 

w ust. 6 pkt 3 i 4, ścieżek i miejsc odpoczynku; 
4) grupy drzew do ochrony – grupy robinii akacjowej, jak na rysunku planu, do zachowania; 

wyklucza się zmiany zagospodarowania terenu, które mogą zagrażać ich naturalnej 
wegetacji; dopuszcza się ścieżki, ciągi piesze oraz ławki i kosze na śmieci. 
12. Zasady kształtowania krajobrazu: 

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11 i 13; 
2) regulacje w zakresie estetyki jak w § 6; 
3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany (np.: w formie latarni, małej architektury). 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 
2) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 3; 
3) zieleń: obowiązkowa, w tym zgodnie ust. 11; 
4) teren stanowi strefę wejściową na plażę, obowiązuje kształtowanie zagospodarowania 

według jednolitej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w powiązaniu z ciągiem 
pieszym 005-KX; 

5) dopuszcza się realizację terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych jedynie na 
obszarze „a” wydzielonym liniami podziału wewnętrznego z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 4; 

6) w miejscu punktu widokowego na wydmę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, obowiązuje 
organizacja miejsca odpoczynku o minimalnym wyposażeniu: miejsce odpoczynku (np. 
ławka, siedzisko itp.), poidełko, śmietnik, oświetlenie. 
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 

zagospodarowania. 
15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 
16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
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1) część terenu, jak na rysunku planu, położona w obszarze pasa technicznego brzegu 
morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić 
z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

2) południowa część terenu, jak na rysunku planu, położona w obszarze pasa ochronnego 
brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy 
uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

3) część terenu, jak na rysunku planu (pas techniczny), położona w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) na terenie występują gatunki chronione roślin i grzybów, podlegają ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu:  
1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) dopuszcza się systemy i budowle ochronne brzegu morskiego; 
3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego: nie więcej niż 20; 
4) wzdłuż ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 oświetlenie wysokie (słupy 

oświetleniowe) o barwie neutralnej dla zachowań ptactwa i owadów; 
5) wzdłuż ciągu pieszego lub ciągów pieszych, o którym mowa w ust. 6 pkt 4 oraz 

w sąsiedztwie innych elementów zagospodarowania terenu, jak: miejsca odpoczynku, 
miejsca rekreacji itp., oświetlenie niskie o barwie neutralnej dla zachowań ptactwa 
i owadów; 

6) zakaz zastosowania nawierzchni bitumicznych, brukowanych do utwardzenia ciągów 
pieszych; 

7) należy zapewnić dojazd techniczny do terenów: 005-KX, 006-Z64, 011-ZL i 012-Z64; 
8) należy zachować skarpy wzdłuż granicy z terenami 009-U33 i 008-KX; 
9) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej. 

19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych:  
1) ciąg pieszy, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, zaleca się w postaci kładki realizowanej 

zgodne z projektowaniem uniwersalnym; 
2) zalecany przebieg ciągu pieszego lub ciągów pieszych, o których mowa w ust. 6 pkt 4, jak 

na rysunku planu; 
3) zaleca się zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych (np. szutrowe) do utwardzenia 

ciągu pieszego lub ciągów pieszych, o których mowa w ust. 6 pkt 4; 
4) zaleca się zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych na terenie 

(retencjonowanie i rozsączanie) poprzez: obniżenie terenów zieleni w stosunku do 
poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych, drenaże 
rozsączające, itp.; 

5) zaleca się dla obszaru wyznaczonego linią podziału wewnętrznego i oznaczonego literą 
"a”, o którym mowa w ust. 13 pkt 5 wyznaczenie strefy aktywności i rekreacji przy 
zachowaniu następujących zasad: 
a) wkomponowanie w tereny zielone z poszanowaniem krajobrazu wydmowego, 
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b) wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu, 
c) wyposażenie rekreacyjne projektowane indywidualnie przy wykorzystaniu form 

i materiałów naturalnych jak np.: skarpy, zagłębienia terenowe, kopce, głazy, kłody 
drewniane, pnie itp.; 

6) zaleca się zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku nr 5 do 
uchwały. 

§ 19. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 011-ZL MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430. 

1. Numer terenu: 011. 
2. Powierzchnia terenu: 0,41 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: ZL las. 
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: stosuje się zasady, o których 

mowa w ust. 11. 
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.  
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy techniczne i awaryjne od ul. Nowotnej (poza 
granicami planu) poprzez tereny przyległe poza granicami planu oraz ciąg pieszo-
rowerowy 008-KX, teren 010-ZP62 i ciąg pieszy 005-KX; 

2) miejsca do parkowania samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się; 
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy; 
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy; 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
1) teren leśny w granicach pasa technicznego brzegu morskiego, stanowiący las ochronny, 

stabilizujący wydmę oraz pełniący funkcję ochrony przeciwpowodziowej; 
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2) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – 
położony w osnowie przyrodniczej miasta; 

3) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu z dopuszczeniem biologicznych metod 
przeciwdziałania erozji z wykorzystaniem gatunków zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi; 

4) zakaz poszukiwania kopalin. 
12. Zasady kształtowania krajobrazu: stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11. 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 

zagospodarowania. 
15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 
16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
1) teren położony w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 

sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

2) teren położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) na terenie występują gatunki chronione roślin i grzybów, podlegają ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu:  
1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego: nie więcej niż 20; 
3) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej. 

19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych: nie ustala się. 

§ 20. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 012-Z64 MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430. 

1. Numer terenu: 012. 
2. Powierzchnia terenu: 0,04 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: Z64 teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej – wydmy. 
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
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6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: stosuje się zasady, o których 
mowa w ust. 11 i 12 pkt 2. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.  
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy techniczne i awaryjne od ul. Nowotnej (poza 
granicami planu) poprzez tereny przyległe poza granicami planu oraz ciąg pieszo-
rowerowy 008-KX i teren 010-ZP62; 

2) miejsca do parkowania samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się; 
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy; 
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy; 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – 

położony w osnowie przyrodniczej miasta; 
2) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu z dopuszczeniem biologicznych metod 

przeciwdziałania erozji z wykorzystaniem gatunków zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi; 

3) zakaz poszukiwania kopalin. 
12. Zasady kształtowania krajobrazu:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11; 
2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany. 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 

zagospodarowania. 
15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 
16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
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1) teren położony w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 
sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

2) teren położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) na terenie występują gatunki chronione roślin i grzybów, podlegają ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu:  
1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) dopuszcza się systemy i budowle ochronne brzegu morskiego; 
3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego: nie więcej niż 20; 
4) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej. 

19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych: nie ustala się. 

§ 21. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 013-ZL MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430. 

1. Numer terenu: 013. 
2. Powierzchnia terenu: 0,41 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: ZL las. 
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) odcinki ciągu pieszego o minimalnej szerokości wolnej od przeszkód 4,0 m, łączącego 
ciąg pieszo-rowerowy 015-KX z ciągiem pieszym wzdłuż południowej granicy planu 
poprzez teren 014-ZP63; 

2) odcinek ciągu pieszego wzdłuż południowej granicy planu o minimalnej szerokości 
wolnej od przeszkód 4,0 m, łączący tereny wejścia na plażę nr 26 z zabytkowym bunkrem 
(poza granicami planu); 

3) ciąg pieszo-rowerowy o minimalnej szerokości wolnej od przeszkód 3,0 m, łączący ciąg 
pieszo-rowerowy 015-KX z ciągiem pieszym, o którym mowa w pkt 2; 

4) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 13. 
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.  
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy techniczne i awaryjne od ul. Nowotnej (poza 
granicami planu) poprzez tereny przyległe poza granicami planu oraz ciąg pieszo-
rowerowy 015-KX; 

2) miejsca do parkowania samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się; 
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy; 
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy; 
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy; 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
1) teren leśny w granicach pasa technicznego brzegu morskiego, stanowiący las ochronny, 

stabilizujący wydmę oraz pełniący funkcję ochrony przeciwpowodziowej; 
2) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – 

położony w osnowie przyrodniczej miasta; 
3) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu z dopuszczeniem biologicznych metod 

przeciwdziałania erozji z wykorzystaniem gatunków zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi; 

4) zakaz poszukiwania kopalin. 
12. Zasady kształtowania krajobrazu: stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11. 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: dla ciągów pieszych i ciągu pieszo-

rowerowego, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 2 i 3:   
1) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 
2) urządzenia techniczne: dopuszcza się; 
3) zieleń: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 11. 

14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 

16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
1) teren, jak na rysunku planu, położony w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – 

wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej; 
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2) wschodni fragment terenu, jak na rysunku planu, położony w obszarze pasa ochronnego 
brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy 
uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

2) część terenu, jak na rysunku planu (pas techniczny), położona w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) na terenie występują gatunki chronione roślin i grzybów, podlegają ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu:  
1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego: nie więcej niż 20; 
3) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej. 

19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych: 
1) zalecany przebieg ciągów pieszych, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, jak na rysunku 

planu; 
2) zalecany przebieg ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, jak na 

rysunku planu; 
3) ciągi piesze, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, jak na rysunku planu, w postaci kładki 

realizowanej zgodne z projektowaniem uniwersalnym; 
4) południowa część terenu graniczy z terenem portu morskiego. 

§ 22. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 014-ZP63 MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430.  

1. Numer terenu: 014. 
2. Powierzchnia terenu: 0,3 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: ZP63 teren urządzonego ogólnodostępnego parku leśnego – 

obszar zadrzewiony przystosowany do funkcji rekreacyjnych, wypoczynkowych, sportowych 
i edukacyjnych.  

4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) odcinek ciągu pieszego o minimalnej szerokości wolnej od przeszkód 4,0 m, łączącego 
ciąg pieszo-rowerowy 015-KX z ciągiem pieszym wzdłuż południowej granicy planu 
w terenie 013-ZL; 

2) odcinek ciągu pieszego wzdłuż południowej granicy planu o minimalnej szerokości 
wolnej od przeszkód 4,0 m, łączący tereny wejścia na plażę nr 26 z zabytkowym bunkrem 
(poza granicami planu); 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 55C7F974-336A-4DDF-ACF1-12FA93C3A6FF. Projekt Strona 34

PR
OJ

EK
T 

PL
AN

U 
W

YŁ
OŻ

ON
Y 

DO
 P

UB
LI

CZ
NE

GO
 W

GL
ĄD

U

   
   

   
 W

 D
NI

AC
H 

OD
 1

8.
10

.2
02

1 
DO

 1
7.

11
.2

02
1



3) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12 pkt 3 i ust. 13. 
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy awaryjne i techniczne od ul. Nowotnej (poza 
granicami planu) poprzez tereny przyległe poza granicami planu oraz ciąg pieszo-
rowerowy 015-KX; 

2) miejsca do parkowania: 
a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 
b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowane na terenie lub do układu 

odwadniającego; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – 

położony w osnowie przyrodniczej miasta; 
2) zachowanie co najmniej 70% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej; 
3) zadrzewienia sosnowe, wokół drzew zagospodarowanie zapewniające ich naturalną 

wegetację; 
4) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; 
5) utrzymanie naturalnego podłoża terenu, poza terenami ciągów pieszych, o których mowa 

w ust. 6 pkt 1 i 2, ścieżek, miejsc odpoczynku i terenowych urządzeń sportowo-
rekreacyjnych; 

6) dopuszcza się nasadzenia zieleni: drzewa, krzewy i trawy ozdobne, zgodne z warunkami 
siedliskowymi. 
12. Zasady kształtowania krajobrazu: 

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11 i 13; 
2) regulacje w zakresie estetyki jak w § 6; 
3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany (np.: w formie latarni, małej architektury). 
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13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:   
1) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 
2) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 3; 
3) zieleń: obowiązkowa, w tym zgodnie z ust. 11; 
4) teren stanowi sąsiedztwo strefy wejściowej na plażę, obowiązuje kształtowanie 

zagospodarowania według jednolitej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej; 
5) dla obszaru wyznaczonego linią podziału wewnętrznego i oznaczonego literą "a", jak na 

rysunku planu, obowiązuje organizacja miejsca odpoczynku o jednolitym charakterze 
i minimalnym wyposażeniu: miejsce odpoczynku (np. ławka, siedzisko itp.), poidełko, 
śmietnik, oświetlenie. 
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 

zagospodarowania. 
15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 
16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
1) teren położony w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 

sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 

2) teren położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) na terenie występują gatunki chronione roślin i grzybów, podlegają ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu:  
1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) dopuszcza się systemy i budowle ochronne brzegu morskiego; 
3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego: nie więcej niż 20; 
4) wzdłuż ciągów pieszych, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1 i 2 oraz w sąsiedztwie innych 

elementów zagospodarowania terenu, jak: miejsca odpoczynku, miejsca rekreacji itp., 
oświetlenie niskie o barwie neutralnej dla zachowań ptactwa i owadów; 

5) zakaz zastosowania nawierzchni bitumicznych, brukowanych do utwardzenia ciągów 
pieszych; 

6) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej. 
19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 

administracyjnych:  
1) zalecany przebieg ciągów pieszych, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, jak na rysunku 

planu; 
2) ciągi piesze, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, zaleca się w postaci kładki realizowanej 

zgodne z projektowaniem uniwersalnym; 
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3) zaleca się zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych na terenie 
(retencjonowanie i rozsączanie) poprzez: obniżenie terenów zieleni w stosunku do 
poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych, drenaże 
rozsączające, itp.; 

4) zaleca się dla obszaru wyznaczonego linią podziału wewnętrznego i oznaczonego literą 
"b", jak na rysunku planu, wyznaczenie strefy aktywności i rekreacji przy zachowaniu 
następujących zasad: 
a) wkomponowanie w tereny zielone z poszanowaniem krajobrazu wydmowego, 
b) wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu, 
c) wyposażenie rekreacyjne projektowane indywidualnie przy wykorzystaniu form 

i materiałów naturalnych jak np.: skarpy, zagłębienia terenowe, kopce, głazy, kłody 
drewniane, pnie itp.; 

4) południowa i zachodnia część terenu graniczy z terenem portu morskiego. 
5) zaleca się zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku nr 5 do 

uchwały. 

§ 23. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 015-KX MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430.  

1. Numer terenu: 015. 
2. Powierzchnia terenu: 0,1 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: KX teren wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego. 
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 12 pkt 2 i 13; 
2) ciąg pieszo-rowerowy o minimalnej szerokości 6,0 m. 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się. 
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: wyłącznie dojazdy dostawcze, techniczne i awaryjne od ulicy 
Nowotnej (poza granicami planu) poprzez tereny przyległe poza wschodnią i zachodnią 
granicą planu; 

2) miejsca do parkowania: 
a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, 
b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 
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5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowane na terenie lub do układu 
odwadniającego; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: teren  objęty Ogólnomiejskim 
Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – położony w osnowie przyrodniczej 
miasta. 

12. Zasady kształtowania krajobrazu:  
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 13; 
2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany (np.: w formie latarni, małej architektury). 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:   

1) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 
2) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2; 
3) zieleń: dopuszcza się. 

14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 

16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
1) teren, jak na rysunku planu, położony w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – 

wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej; 

2) wschodni fragment terenu, jak na rysunku planu, położony w obszarze pasa ochronnego 
brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy 
uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; 

3) część terenu, jak na rysunku planu (pas techniczny), położona w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu:  
1) oświetlenie wysokie (słupy oświetleniowe) o barwie neutralnej dla zachowań ptactwa 

i owadów; 
2) dopuszcza się systemy i budowle ochronne brzegu morskiego; 
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3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego: nie więcej niż 20; 
2) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej. 

19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych:  
1) teren stanowi fragment trasy rekreacyjnej wzdłuż lasów nadmorskich i łączącej kąpielisko 

morskie Stogi z rejonem ujścia Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich oraz stanowi 
fragment szlaku pieszego Fortyfikacji Nadmorskich; 

2) zaleca się realizację nawierzchni zgodnie z projektowaniem uniwersalnym. 

§ 24. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 016-KX MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430.  

1. Numer terenu: 016. 
2. Powierzchnia terenu: 0,03 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: KX teren wydzielonego ciągu pieszo-jezdnego 

o równoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kołowym. 
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 

z planem: nie ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: stosuje się zasady, o których 

mowa w ust. 12 pkt 2 i ust. 13; 
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się. 
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: od ulicy Nowotnej (poza granicami planu) poprzez tereny przyległe 
poza wschodnią granicą planu; 

2) miejsca do parkowania: 
a) dla samochodów osobowych: dopuszcza się, 
b) dla rowerów: dopuszcza się; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowane na terenie lub do układu 

odwadniającego; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 
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10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nie ustala się. 
12. Zasady kształtowania krajobrazu:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 13; 
2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany (np.: w formie latarni, małej architektury). 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:   

1) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 
2) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2; 
3) zieleń: dopuszcza się. 

14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 

16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów: teren położony w obszarze pasa ochronnego brzegu 
morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić 
z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej. 

18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu:  
1) teren stanowi integralną część ciągu pieszo-jezdnego o równoprawnym ruchu pieszym, 

rowerowym i kołowym poza południową granicą planu; 
2) należy zapewnić dostępność dla właściwego organu administracji morskiej. 

19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych: zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. 

§ 25. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 017-U34 MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KĄPIELSKA 
MORSKIEGO STOGI II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 
1430. 

1. Numer terenu: 017. 
2. Powierzchnia terenu: 3,5 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: U34 teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą 

zawierający w zależności od potrzeb usługi: gastronomii, handlu o powierzchni sprzedaży do 
400 m2, oświaty i szkolnictwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, administracji, kultury, 
sportu i rekreacji, obsługi ruchu turystycznego, z dopuszczeniem:  
1) budynków zamieszkania zbiorowego; 
2) mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
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4. Funkcje wyłączone:  
1) garaże dla samochodów osobowych inne niż na potrzeby inwestycji; 
2) budowle wielopoziomowe. 

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny 
z planem: istniejąca zabudowa usługowa, rekreacyjna i hotelowa w obszarze wyznaczonym 
linią podziału wewnętrznego i oznaczonym literą "a", jak na rysunku planu,. 

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: stosuje się zasady, o których 
mowa w ust. 7, 11, 12 pkt 3; 

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy: wokół istniejącej zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu; 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 

inwestycją: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 20%; 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki 

budowlanej objętej inwestycją; 
4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, 

maksymalna: 0,8 w tym dla kondygnacji nadziemnych: 0,5; 
5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: minimalna: dowolna, 
maksymalna: 
- dla obszaru wyznaczonego linią podziału wewnętrznego i oznaczonego literą „a”, jak 
na rysunku planu: 9 m, przy czym maksymalny poziom najwyższego punktu na 
pokryciu kubatury brutto budynku nie może przekraczać 12 m n.p.m., 

- dla obszaru wyznaczonego linią podziału wewnętrznego i oznaczonego literą „b” 
i „c”, jak na rysunku planu: 15 m, przy czym maksymalny poziom najwyższego 
punktu na pokryciu kubatury brutto budynku nie może przekraczać 19 m n.p.m., 

b) wysokość obiektów budowlanych niebędących budynkami: maksymalna: 15 m; 
6) inne gabaryty i parametry zabudowy: dla obszaru wyznaczonego linią podziału 

wewnętrznego i oznaczonego literą "a", jak na rysunku planu, dopuszcza się wyłącznie 
budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni maksymalnej 35 m2 oraz obiekty służące 
obsłudze campingu (sanitariaty, biuro, usługi gastronomii itp.); 

7) formy zabudowy: dowolne; 
8) kształt dachu: dowolny. 

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: 
a) od ulicy Nowotnej (poza granicami planu) poprzez tereny przyległe poza zachodnią 

granicą planu, 
b) z ciągu pieszo-jezdnego 016-KX i poza granicami planu; 
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2) miejsca do parkowania samochodów osobowych i rowerów do realizacji na działce 
budowlanej objętej inwestycją zgodnie z § 5 uchwały; 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowane na terenie lub do układu 

odwadniającego; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się. 

11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  
1) grupy drzew do ochrony jak na rysunku planu – wykluczenie zmian zagospodarowania 

terenu, które mogą zagrażać ich naturalnej wegetacji; dopuszcza się ścieżki, ciągi piesze 
i rowerowe oraz ławki, kosze na śmieci; 

2) drzewa do zachowania, jak na rysunku planu – wykluczenie zmian zagospodarowania 
terenu, które mogą zagrażać ich naturalnej wegetacji; 

3) dla obszaru wyznaczonego linią podziału wewnętrznego i oznaczonego literą "a", jak na 
rysunku planu, obowiązuje ochrona istniejących drzew, wokół drzew zagospodarowanie 
zapewniające ich naturalną wegetację. 
12. Zasady kształtowania krajobrazu: 

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11; 
2) regulacje w zakresie estetyki jak w § 6; 
3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 

w sposób zamaskowany (np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów lub 
wieżyczek, w formie latarni, małej architektury, a także w formach innych elementów 
zagospodarowania występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu usługowym). 
13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 

zagospodarowania. 
15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 
16. Stawka procentowa: 30%. 
17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów:  
1) teren położony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 

sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie 
organem administracji morskiej; 
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2) na terenie występują gatunki chronione roślin i grzybów, podlegają ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody. 
18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu: nie ustala się. 
19. Zalecenia i informacje niebędące podstawą wydawania decyzji 

administracyjnych:  
1) zaleca się zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych na terenie 

(retencjonowanie i rozsączanie) poprzez: obniżenie terenów zieleni w stosunku do 
poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych, drenaże 
rozsączające, itp.; 

2) wysoki poziom wód gruntowych; 
4) zaleca się kształtowanie zieleni w oparciu o istniejącą roślinność zgodną z warunkami 

siedliskowymi; 
5) zaleca się zastosowanie zabezpieczeń powierzchni przeszklonych i lustrzanych na 

elewacjach w celu minimalizacji ryzyka kolizji ptaków z obiektami budowlanymi. 

§ 26. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są: 
1) część graficzna - rysunek planu Stogi rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście 

Gdańsku w skali 1:1000 (załącznik nr 1); 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2); 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania (załącznik nr 3); 

4) dane przestrzenne dla planu (załącznik nr 4); 
5) sposób zagospodarowania obszarów wejścia nr 25 (teren 010-ZP62) i sąsiedztwa wejścia 

nr 26 (teren 14-ZP63) na plażę Stogi (załącznik nr 5). 

§ 27. Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu: miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi w mieście Gdańsku, 
uchwała nr XXXVII/1068/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2009 roku (Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego z 16.09.2009 r. nr 123 poz. 2401). 

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 

Przewodnicząca Rady  
Miasta Gdańska 

 
Agnieszka Owczarczak 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 55C7F974-336A-4DDF-ACF1-12FA93C3A6FF. Projekt Strona 43

PR
OJ

EK
T 

PL
AN

U 
W

YŁ
OŻ

ON
Y 

DO
 P

UB
LI

CZ
NE

GO
 W

GL
ĄD

U

   
   

   
 W

 D
NI

AC
H 

OD
 1

8.
10

.2
02

1 
DO

 1
7.

11
.2

02
1



 
 
 
 
 
 

Sposób zagospodarowania obszarów wejścia nr 25 i sąsiedztwa wejścia nr 26 na plażę Stogi  
 (tereny 010-ZP62 i 014-ZP63) 

Niniejszy załącznik stanowi uzupełnienie i rozwinięcie ustaleń planu. Został opracowany w celu 
przedstawienia w sposób przystępny oczekiwanej wizji zagospodarowania i urządzenia obszaru 
wejścia nr 25 na plażę Stogi oraz sąsiedztwa na zachód od wejścia nr 26. Załącznik powinien być 
inspiracją i przewodnikiem dla projektantów i osób uczestniczących w procesach decyzyjnych 
dotyczących zagospodarowania terenu. Rejon wejścia na  plażę nr 25 oraz teren parku leśnego na 
zachód od wejścia nr 26 mają szansę stać się wizytówką nadmorskiej przestrzeni rekreacyjnej 
chętnie odwiedzanej przez mieszkańców Gdańska i turystów. 
Głównym założeniem w odniesieniu do tych obszarów było stworzenie możliwości realizacji 
rekreacyjnych przestrzeni publicznych o wysokim standardzie przy możliwie minimalnej ingerencji 
w krajobraz. 

I. Opis stref wejściowych 
Zgodnie z ustaleniami planu przewiduje się realizację: 
1) wejścia nr 25 na plażę w postaci urządzonego ciągu pieszego,  
2) parku leśnego na zachód od głównego wejścia na plażę nr 26.  

Zakłada się zagospodarowanie obszarów ww. stref w oparciu o jednolitą koncepcję 
architektoniczno-urbanistyczną. 
We wschodniej części obszaru opracowania planu zaplanowana została strefa wejściowa na plażę 
w rejonie wejścia nr 25. Podzielona została na trzy odrębne strefy funkcjonalno-przestrzenne. 
W strefie zachodniej, w miejscu nieistniejącej historycznej zabudowy, wyznaczony został teren 
usługowy (009-U33) gdzie powstanie budynek służący obsłudze ruchu turystyczno-rekreacyjnego. 
Strefa parkowa - środkowa (010-ZP62) to teren zachowanego gaju lipowego ze ścieżką pieszą 
stanowiącą początkowy odcinek dojścia do plaży. Natomiast w części wschodniej wyznaczono 
strefę aktywności i rekreacji z zachowanymi enklawami robinii akacjowej, w której powinny się 
znaleźć elementy rekreacyjne postulowane przez mieszkańców. 
Przestrzeń parku oraz strefy aktywności mają być wyposażone w małą architekturę o prostej, 
nowoczesnej formie nieingerującej w krajobraz, inspirowanej charakterem miejsca. Preferowane 
materiały to: drewno, beton (hiperbeton), bądź wykorzystanie naturalnych elementów takich jak 
głazy, pnie drzew itp.  

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Gdańska
z dnia .................... 2021 r.
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Schemat przestrzenno-funkcjonalny strefy wejściowej na plażę nr 25 

Dojście na plażę stanowić będzie urządzony ciąg pieszy (005-KX), w którego granicach wskazane 
zostały oznaczone w planie obszary, w których znaleźć muszą się miejsca odpoczynku gdzie 
przewiduje się urządzenie podstawowego wyposażenia zgodnie z przyjętą koncepcją 
architektoniczno-urbanistyczną, spójną dla całej strefy wejściowej.  
Każde z tych miejsc powinno zawierać przynajmniej podstawowe wyposażenie: siedziska, poidełka, 
śmietniki, oświetlenie o barwie neutralnej dla zachowań ptactwa i owadów nocnych. 
Przykładowe formy miejsc odpoczynku przedstawiono na szkicach poniżej. 
Na zakończeniu ciągu pieszego na granicy z plażą przewidziane jest powstanie toalety i natrysków. 

 

Przykładowe formy miejsc odpoczynku 
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Na zachód od głównego wejścia na plażę nr 26 przewiduje się powstanie parku leśnego. Został on 
podzielony na trzy obszary stanowiące odrębne strefy funkcjonalno-przestrzenne. Część wschodnia 
stanowi w miarę zwarty obszar lasu sosnowego, na którym ograniczono ingerencję w krajobraz do 
minimum – wyłącznie do wytyczenia ścieżek pieszych. Strefa granicząca z obszarem leśnym to ciąg 
polan leśnych, gdzie planuje się kontynuację ścieżek pieszych oraz realizację miejsc odpoczynku. 
Natomiast w  zachodniej części parku leśnego przewiduje się utworzenie strefy aktywności 
i rekreacji z zachowaniem zadrzewień sosnowych i umożliwienie sytuowania elementów 
rekreacyjnych postulowanych przez mieszkańców. 
Przestrzeń parku oraz strefy aktywności mają być wyposażone w małą architekturę o prostej, 
nowoczesnej formie nieingerującej w krajobraz, inspirowanej charakterem miejsca. Preferowane 
materiały to: drewno, beton (hiperbeton), bądź wykorzystanie naturalnych elementów takich jak 
głazy, pnie drzew itp. 

 

Schemat przestrzenno-funkcjonalny strefy parku leśnego 
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Szkic koncepcyjny strefy parkowej                                          Szkic koncepcyjny strefa aktywności – gaj akacjowy, 
– gaj lipowy wejście nr 25                                                        park leśny 

II. Ustalenia planu miejscowego dla terenu 010-ZP62: 
1) kształtowanie zagospodarowania według jednolitej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 

w powiązaniu z ciągiem pieszym 005-KX; 
2) historyczny gaj lipowy objęty strefą ochrony konserwatorskiej: 

a) zachowanie jednolitości gatunkowej drzew (lipy) oraz uzupełnienie brakujących drzew w 
rzędowym układzie zadrzewienia, 

b) wokół drzew zagospodarowanie zapewniające ich naturalną wegetację, 
c) utrzymanie naturalnego podłoża gaju poza obszarami ciągów pieszych, ścieżek i miejsc 

odpoczynku; 
3) zachowanie grup robinii akacjowej w obszarze „a” wydzielonym liniami podziału 

wewnętrznego: 
a) zachowanie jednolitości gatunkowej drzew (robinia akacjowa), 
b) wokół drzew zagospodarowanie zapewniające ich naturalną wegetację, 
c) utrzymanie naturalnego podłoża terenu poza obszarami ciągów pieszych, miejsc odpoczynku 
i terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, 
c) dopuszcza się terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne; 

4) ciągi piesze: 
a) ciąg pieszy stanowiący odcinek głównego dojścia na plażę, łączący ciąg pieszo-rowerowy 

(008-KX) z ciągiem pieszym na plażę (005-KX), 
b) wzdłuż powyższego ciągu pieszego, oświetlenie wysokie (słupy oświetleniowe) o barwie 

neutralnej dla zachowań ptactwa i owadów, 
c) ciąg pieszy/ciągi piesze, łączący/łączące teren 009-U33 z punktem widokowym na wydmę 

we wschodniej części terenu, 
d) wzdłuż pozostałych ciągów pieszych oraz w sąsiedztwie innych elementów 

zagospodarowania terenu, jak: miejsca odpoczynku, miejsca rekreacji itp., oświetlenie niskie 
o barwie neutralnej dla zachowań ptactwa i owadów, 

e) zakaz zastosowania nawierzchni bitumicznych, brukowanych do utwardzenia ciągów 
pieszych; 

5) punkt widokowy na wydmę we wschodniej części terenu wraz z miejscem odpoczynku o 
minimalnym wyposażeniu: ławka lub siedzisko, poidełko, śmietnik, oświetlenie; 

6) dopuszcza się nasadzenia zieleni niskiej: krzewy i trawy ozdobne zgodne z warunkami 
siedliskowymi; 

7) zachowanie skarpy wzdłuż granicy z terenami 009-U33 i 008-KX. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 55C7F974-336A-4DDF-ACF1-12FA93C3A6FF. Projekt Strona 4

PR
OJ

EK
T 

PL
AN

U 
W

YŁ
OŻ

ON
Y 

DO
 P

UB
LI

CZ
NE

GO
 W

GL
ĄD

U

   
   

   
 W

 D
NI

AC
H 

OD
 1

8.
10

.2
02

1 
DO

 1
7.

11
.2

02
1



III. Ustalenia planu miejscowego dla terenu 014-ZP63: 
1) kształtowanie zagospodarowania według jednolitej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej; 
2) zadrzewienia sosnowe, wokół drzew zagospodarowanie zapewniające ich naturalną wegetację; 
3) utrzymanie naturalnego podłoża terenu, poza terenami ciągów pieszych, ścieżek, miejsc 

odpoczynku i terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych; 
4) dopuszcza się nasadzenia zieleni: drzewa, krzewy i trawy ozdobne zgodne z warunkami 

siedliskowymi; 
5) ciągi piesze: 

a) odcinek ciągu pieszego o minimalnej szerokości wolnej od przeszkód 4,0 m, łączącego ciąg 
pieszo-rowerowy 015-KX z ciągiem pieszym wzdłuż południowej granicy planu, 

b) odcinek ciągu pieszego wzdłuż południowej granicy planu, o minimalnej szerokości wolnej 
od przeszkód 4,0 m, łączący tereny wejścia na plażę nr 26 z zabytkowym bunkrem (poza 
granicami planu), 

c) wzdłuż ciągów pieszych oraz w sąsiedztwie innych elementów zagospodarowania terenu, 
jak: miejsca odpoczynku, miejsca rekreacji itp.,  oświetlenie niskie o barwie neutralnej dla 
zachowań ptactwa i owadów, 

d) zakaz zastosowania nawierzchni bitumicznych, brukowanych do utwardzenia ciągów 
pieszych; 

6) dla obszaru wyznaczonego linią podziału wewnętrznego i oznaczonego literą "a", obowiązuje 
organizacja miejsca odpoczynku o jednolitym charakterze i minimalnym wyposażeniu: miejsce 
odpoczynku (np. ławka, siedzisko itp.), poidełko, śmietnik, oświetlenie. 

IV. Zalecenia planu niebędące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  
1. dla terenu 010-ZP62: 
1) ciągi piesze:  

a) stanowiący fragment głównego dojścia na plażę w postaci kładki realizowanej zgodne z 
projektowaniem uniwersalnym, 

b) łączący teren 009-U33 z punktem widokowym na wydmę – zalecany przebieg z 
dopuszczeniem jednej lub wielu ścieżek, o nawierzchni przepuszczalnej (np. szutrowej); 

2) realizacja strefy aktywności i rekreacji przy zachowaniu następujących zasad: 
a) wkomponowanie w tereny zielone z poszanowaniem krajobrazu wydmowego, 
b) wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu, 
c) wyposażenie rekreacyjne projektowane indywidualnie przy wykorzystaniu form 

i materiałów naturalnych jak np.: skarpy, zagłębienia terenowe, kopce, głazy, kłody 
drewniane, pnie itp. 

2. dla terenu 014-ZP63: 
1) ciągi piesze w postaci kładki realizowanej zgodne z projektowaniem uniwersalnym; 
2) realizacja strefy aktywności i rekreacji przy zachowaniu następujących zasad: 

a) wkomponowanie w tereny zielone z poszanowaniem krajobrazu wydmowego, 
b) wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu, 
c) wyposażenie rekreacyjne projektowane indywidualnie przy wykorzystaniu form 

i materiałów naturalnych jak np.: skarpy, zagłębienia terenowe, kopce, głazy, kłody 
drewniane, pnie itp.; 
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Przykładowy sposób zagospodarowania terenu 010-ZP62 
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V. Zalecenia dodatkowe wykraczające poza zapisy planu miejscowego: 
1)  elementy wyposażenia i zagospodarowania (jak miejsca odpoczynku, oświetlenie itp.) o 

współczesnej, prostej formie; 
2) główne dojście na plażę – kładka z drewna bądź materiałów imitujących drewno, wykonana 

w jednolitej konwencji wraz z ustalonym ciągiem pieszym na plażę – 005-KX; 
3) miejsca odpoczynku realizowane wg zasady jednej formy dla wszystkich miejsc np. 

podestów na planie okręgu, kwadratu itp., każdy podest posiada swój odrębny 
indywidualny charakter możliwy do osiągnięcia np. poprzez różnorodne kształtowanie 
poziomów; 

4) elementy wyposażenia i zagospodarowania wpisane w krajobraz (materiały, kolorystyka, 
formy dostosowane do istniejącej zieleni, krajobrazu wydmowego); 

5) wykonanie działań pielęgnacyjnych drzew w gaju lipowym, gaju akacjowym, 
zadrzewieniach i lesie sosnowym. 

Poglądowy widok aksonometryczny zagospodarowania obszaru wejścia nr 25 na plażę Stogi 
(teren 009-U33 i 010-ZP62) 
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Uzasadnienie 

rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku [1430] 
I. INFORMACJA O OBSZARZE PLANU 
1. Podstawa prawna. 

Do opracowania planu przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska 
Nr LV/1565/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II 
w mieście Gdańsku zmienionej uchwałą Nr XXII/554/20 Rady Miasta Gdańska z 30 kwietnia 
2020 roku [nr ewidencyjny planu 1430]. 
2. Położenie. 

Obszar planu, o powierzchni ok. 23,04 ha, zlokalizowany jest w północnej części dzielnicy 
Stogi i sąsiaduje: 

a) od północy z Zatoką Gdańską, 
b) od południa z terenami leśnymi i usługowymi w sąsiedztwie pętli tramwajowej na 

Stogach oraz z ciągiem-pieszo jezdnym - ulicą Środkową, 
c) od zachodu i wschodu z terenami plaży i wydm. 

3. Cel sporządzenia planu. 
Celem planu jest doprecyzowanie sposobu zagospodarowania terenów w rejonie kąpieliska 

morskiego na Stogach, co przełoży się na podniesie standardu i atrakcyjności terenów, 
z których korzystają zarówno gdańszczanie, jak i turyści. Umożliwi to zagospodarowanie 
terenów strefy wejściowej na plażę i rozwój w pełni urządzonego kąpieliska morskiego 
w kierunku na wschód, co jest ważnym i pożądanym celem publicznym.  

Zakłada się stworzenie warunków pozwalających na urządzenie i zagospodarowanie 
wejścia nr 25 na plażę, a także umożliwienie realizacji np. toalet, natrysków oraz innej 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Dodatkowo w sąsiedztwie terenów leśnych, po 
stronie zachodniej wejścia na plażę nr 26, ustalono teren urządzonego ogólnodostępnego 
parku leśnego, tworzącego wraz z sąsiednim lasem miejsce rekreacji i wypoczynku. Pozwoli 
to na podniesienie atrakcyjności i standardu korzystania z plaży na Stogach. Ponadto 
umożliwienie realizacji infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i urządzenie drugiego (oprócz 
już zagospodarowanego wejścia nr 26) dojścia na plażę powinno wpisać się w ochronę wydm 
i lasów nadmorskich przed nadmierną antropopresją wartościowych przyrodniczo 
i krajobrazowo obszarów nadmorskich. W planie wyznaczono również „leśny” ciąg pieszo-
rowerowy w osi wschód-zachód o charakterze rekreacyjnym, obejmujący fragment trasy 
rowerowej GREENWAYS – nowożytne fortyfikacje Gdańska XX w. oraz pieszy szlak 
turystyczny –  Szlak Fortyfikacji Nadmorskich. 
4. Plany obowiązujące. 

Dla całego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon 
kąpieliska morskiego Stogi w mieście Gdańsku z 2009 r. [nr ewidencyjny 1416], zgodnie 
z którym teren przeznaczony jest pod plaże morskie, zieleń krajobrazowo-ekologiczną – 
wydmy oraz funkcje usługowe z dużym udziałem zieleni i wydzielony ciąg pieszy stanowiący 
wejście na plażę nr 26. 
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5. Istniejące użytkowanie, zagospodarowanie i stan własności gruntów. 

Przeważająca część terenu objętego planem to plaża i wydmy. Ponadto w granicach planu 
znajdują się tereny usługowe, z których prowadzą ciągi piesze stanowiące dojścia do plaży. 
Dojście nr 26 jest urządzone i stanowi obecnie główne wejście na kąpielisko morskie 
natomiast dojście nr 25 jest nieurządzone.  

W granicach planu tereny w większości stanowią własność Gminy Miasta Gdańska 
i Skarbu Państwa oraz w części południowo-wschodniej w użytkowaniu wieczystym spółki 
prawa handlowego. W obszarze zlokalizowana jest jedna działka prywatna. 
6. Realizacja polityki przestrzennej miasta ustalonej w SUiKZP (Uchwała Nr LI/1506/18 
Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r., zmieniona uchwałą nr XII/218/19 Rady 
Miasta Gdańska z dnia 27 czerwca 2019 r. ). 

Przeznaczeniem dominującym, określonym w Studium dla obszaru objętego planem 
miejscowym, są tereny plaży i zieleni ekologiczno-krajobrazowej oraz zabudowa usługowa 
w części południowo-wschodniej. Zgodnie z założeniami Studium „przeznaczenie 
dominujące nie oznacza ustalenia na danym obszarze wyłączności ani nawet konkretnego, 
mierzalnego udziału tytułowego przeznaczenia wśród innych przeznaczeń (np. 
niedominujących) występujących na tym obszarze, choć zwykle dominujące będzie 
przeważać ilościowo. Przestrzeń miejska, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
powinna być wielofunkcyjna, z zastrzeżeniem jedynie eliminacji ewidentnych sytuacji 
konfliktowych. Ustalenie dominującego przeznaczenia obszaru oznacza wskazanie takiego 
jego przeznaczenia, które będzie określało główne cechy przyszłego typu i charakteru 
przestrzeni miejskiej, zarówno funkcjonalne (wymagania i warunki funkcjonowania), jak 
i fizjonomiczne (wizualne, krajobrazowe), a co za tym idzie – rolę danej części miasta w jego 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej.” (strona 10 SUiKZP miasta Gdańska). Ustalone 
w planie przeznaczenie umożliwi realizację infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
i urządzenie dojścia na plażę poprzez doprecyzowanie warunków jego realizacji, ustalając 
wymogi w zakresie zagospodarowania terenu. Przeznaczenie obszaru planu pod funkcje 
zieleni krajobrazowej, usług, zieleni parkowej, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych 
realizuje politykę przestrzenną ustaloną w SUiKZP - „Zakłada się zróżnicowanie rozwoju 
funkcji rekreacyjno-turystycznej zależnie od części dzielnicy (Port): (…) na wyspie Stogi – 
utrzymanie i rozwój jakościowy rekreacji dla mieszkańców Gdańska.” (strona 310 SUiKZP). 
II. SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST. 2-4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 
1. Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory 
architektoniczne i krajobrazowe (art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2). 

Wymagania te w projekcie planu zrealizowane zostały poprzez ochronę obszaru plaż 
i zielni krajobrazowej – wydm. Tereny te zostały praktycznie w całości wyłączone 
z zabudowy poza miejscami lokalizacji obiektów obsługi ruchu turystycznego i ratownictwa 
wodnego w sąsiedztwie wejść na plażę. Utrzymane zostały również ustalenia dotyczące zasad 
zagospodarowania terenów stanowiących wejście na plażę nr 26. 

W sposób szczególny potraktowano ustalenia planu dotyczące zagospodarowania terenów 
w rejonie strefy wejściowej na plażę nr 25. Głównym założeniem zagospodarowania tego 
rejonu było stworzenie możliwości realizacji rekreacyjnej przestrzeni publicznej o wysokim 
standardzie przy możliwie minimalnej ingerencji w krajobraz. W planie wyznaczony został 
ciąg pieszy stanowiący dojście nr 25 do plaży oraz uzupełniony zielenią i miejscami do 
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odpoczynku o szerokości 10,0 m. U zbiegu ciągu pieszo-rowerowego 008-KX i ciągu 
pieszego 005-KX wyznaczona została strefa wejściowa na plażę. Została ona podzielona na 
trzy obszary stanowiące odrębne strefy funkcjonalno-przestrzenne. Od strony zachodniej 
(teren 009-U33), w miejscu nieistniejącej historycznej zabudowy, wyznaczona została strefa 
usług z dopuszczeniem lokalizacji budynku służącego obsłudze ruchu turystyczno-
rekreacyjnego. Strefa parkowa (teren 010-ZP62) to teren gaju lipowego ze ścieżką pieszą 
stanowiącą początkowy odcinek dojścia do plaży. W części wschodniej (teren 010-ZP62) – 
strefa aktywności i rekreacji z zachowanymi enklawami grup robinii akacjowej, w której 
powinny się znaleźć elementy rekreacyjne postulowane przez mieszkańców i wyznaczony 
został punkt widokowy z wglądem na wydmę. Pomiędzy terenem zabudowy usługowej 
i punktem widokowym przewiduje się realizację ścieżki pieszej lub ścieżek pieszych 
o zalecanym przebiegu. 

W strefie usług przewiduje się lokalizację budynku wpisanego w krajobraz. Ustalono 
wymóg urządzenia tarasu widokowego nad pierwszą kondygnacją z widokiem w kierunku 
morza oraz realizację elewacji wschodniej, jako przeziernej, otwartej w stronę gaju lipowego. 

W części parkowej i strefie aktywności zakłada się zachowanie gaju lipowego 
z uzupełnieniem brakujących drzew, zachowanie naturalnego podłoża, uzupełnienie 
istniejącej zieleni, zachowanie w miarę możliwości istniejącego ukształtowania terenu. 

Urządzenie całego obszaru w powiązaniu z ciągiem pieszym na plażę powinno nastąpić 
w oparciu o jednolitą koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. 

W przestrzeni ciągu pieszego (005-KX) nakazano organizację co najmniej trzech miejsc 
wypoczynku o jednolitym charakterze i minimalnym wyposażeniu: miejsce odpoczynku 
(siedzisko, ławka), poidełko, śmietnik, oświetlenie. Nawierzchnie ścieżek pieszych nie mogą 
być wykonane ani z materiałów bitumicznych ani brukowanych. Dojście na plażę (teren 005-
KX) oraz ciągi piesze w granicach terenu miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej (010-
ZP62) i terenu urządzonego ogólnodostępnego parku leśnego (014-ZP63) zalecane są 
w formie drewnianych kładek realizowanych zgodnie z projektowaniem uniwersalnym. 

Przewiduje się wzdłuż głównych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych zastosowanie 
oświetlenia wysokiego (słupy oświetleniowe), natomiast wzdłuż dojścia na plażę i wzdłuż 
pozostałych, uzupełniających ścieżek parkowych oświetlenie niskie. Zakłada się wymóg 
zastosowania oświetlenia o barwie neutralnej dla zachowań ptactwa i owadów nocnych. 

W obszarze strefy wejściowej nr 25 (teren 010-ZP62) obowiązuje wyznaczenie miejsc 
aktywności i rekreacji przy zachowaniu zasady wkomponowania urządzeń i wyposażenia 
w otaczający krajobraz wydmowy, przy wykorzystaniu naturalnej rzeźby terenu. Zaleca się, 
aby wyposażenie było projektowane indywidulanie z wykorzystaniem form i materiałów 
naturalnych takich jak: skarpy, zagłębienia terenowe, głazy, kłody drewniane itp. 

Podobne zasady zagospodarowania (choć nie tak rozbudowane) obowiązywać będą dla 
terenu 014-ZP63 gdzie wymagany ciąg pieszy powiąże tereny parku leśnego i tereny leśne. 

Główne wejście na plażę nr 26 jest urządzone. Zakłada się jego ewentualne doposażenie, 
które powinno być spójne pod względem architektoniczno-urbanistycznym z terenem 
położonym w bezpośrednim sąsiedztwie poza granicą planu. 

Dla terenów usług turystyki i wypoczynku zlokalizowanych między ciągiem pieszo-
rowerowym (przedłużenie ul. Wydmy – 008-KX) a ciągiem pieszo-jezdnym na południu 
(poza granicami planu) utrzymano parametry zabudowy jak z planu obowiązującego 
wprowadzając uszczegółowienia dotyczące intensywności zabudowy oraz konieczność 
powiązania pieszego z terenami strefy wejściowej na plażę od strony północnej.  
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W projekcie planu wprowadzone zostały zapisy zwiększające ochronę istniejącej zieleni w 
granicach terenów inwestycyjnych. Wyznaczone zostały grupy drzew do ochrony oraz 
wybrane szczególnie cenne okazy drzew do zachowania z wykluczeniem zmian 
zagospodarowania terenu, które mogą zagrażać ich naturalnej wegetacji. 
2. Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 
rolnych i leśnych (art. 1 ust. 2 pkt 3). 

Wymagania te w projekcie planu zrealizowane zostały poprzez uwzględnienie wytycznych 
wynikających z opracowania ekofizjograficznego podstawowego, które zostały następnie 
potwierdzone w prognozie oddziaływania na środowisko. W projekcie planu ustalono wymóg 
zachowania gaju lipowego oraz enklaw robinii akacjowej. Na obszarze wydm i plaży, poza 
niewielkimi miejscami przy wejściach na plażę, obowiązuje zakaz zabudowy. W obszarze 
planu występują grunty leśne, które zgodnie z ustaleniami planu pozostają 
w dotychczasowym użytkowaniu. 

Teren zagrożony powodzią o prawdopodobieństwie 1% wraz z terenem pasa technicznego 
stanowią obszary szczególnego zagrożenia powodzią, które oznaczone zostały na rysunku 
planu. Z tego tytułu obowiązują obostrzenia dla nowej zabudowy.  
3. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej (art. 1 ust. 2 pkt 4). 

W granicach planu ustanowiono strefę ochrony konserwatorskiej obejmującą historyczny 
gaj lipowy w rejonie wejścia na plażę nr 25. Obowiązuje jego ochrona oraz uzupełnienie 
i odtworzenie brakujących drzew w rzędowym układzie zadrzewienia. Ponadto w granicach 
planu nie występują żadne obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty znajdujące się 
w Gminnej Ewidencji Zabytków. Nie występują na tym obszarze żadne elementy dziedzictwa 
kulturowego, zabytków czy dóbr kultury współczesnej. Pomorski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w odniesieniu do obszaru opracowania planu nie wniósł żadnych wniosków. 
Na etapie uzgadniania projektu planu Wojewódzki Konserwator Zabytków podał jako 
warunek uzgodnienia wprowadzenie zapisu, że nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego 008-
KX musi nawiązywać do kamiennej nawierzchni historycznej. Ponadto warunkiem 
uzgodnienia było również wprowadzenie zapisu dotyczącego mola, którego realizacja 
dopuszczona jest na przedłużeniu głównego wejścia na plażę. Nawierzchnia mola musi być 
drewniana z drewnianą balustradą w kolorze białym.      
4. Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 
osób ze szczególnymi potrzebami (art. 1 ust. 2 pkt 5). 

Wymagania dotyczące ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz potrzeby 
osób ze szczególnymi potrzebami realizowane będą w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 
przepisy odrębne. Ponadto zaleca się umożliwienie realizacji ciągów pieszych na plażę 
w formie wyniesionych ponad wydmę kładek respektujących wymagania projektowania 
uniwersalnego. 
5. Walory ekonomiczne przestrzeni (art. 1 ust. 2 pkt 6). 

Wymagania te w projekcie planu zostały zrealizowane m. in. poprzez ustalenie dla części 
terenów funkcji komercyjnych, usługowych (007-U34, 009-U33 i 017-U34) oraz poprzez 
ustalenie stawki procentowej w wysokości 30% dla całego obszaru planu. 

Część terenów przeznaczonych w planie pod funkcje usługowe, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdańska, może podlegać zbyciu bądź wymianie. 
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Realizacja ustaleń planu może przyczynić się do ożywienia gospodarczego w części 
obszaru planu, a tym samym mogą zostać stworzone nowe miejsca pracy. Nowe inwestycje to 
również większe wpływy z podatków i tym samym większe możliwości prowadzenia 
miejskich zadań publicznych, realizowanych dla dobra wszystkich mieszkańców Gdańska. 

 
6. Prawo własności (art. 1 ust. 2 pkt 7). 

Przeważająca część obszaru planu stanowi własność Gminy Miasta Gdańska i Skarbu 
Państwa. W części południowo-wschodniej planu znajdują się tereny stanowiące własność 
prywatną i spółki prawa handlowego w użytkowaniu wieczystym. Dla tych terenów 
podtrzymano parametry z planu obowiązującego. 
7. Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (art. 1 ust. 2 pkt 8). 

Ustalenia planu nie mają wpływu i nie zagrażają spełnieniu potrzeb z zakresu obronności 
i bezpieczeństwa państwa zgodnie z przepisami odrębnymi. Ponadto do projektu planu 
nie zostały zgłoszone żadne wnioski z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Plan został również uzgodniony przez 
ww. instytucje bez uwag. 
8. Potrzeby interesu publicznego (art. 1 ust. 2 pkt 9). 

Potrzeby związane z zaspokojeniem interesu publicznego zostały uwzględnione m. in. 
poprzez: poszerzenie ciągu pieszo-jezdnego (016-KX), wyznaczenie ciągów pieszych 
i pieszo-rowerowych, w tym ciągu pieszego stanowiącego dojście na plażę nr 25, co umożliwi 
urządzenie terenu w wysokim standardzie. Zakłada się, że zagospodarowanie wokół wejścia 
na plażę (teren 010-ZP62) stanie się miejscem chętnie odwiedzanym i docenianym przez 
turystów i mieszkańców Gdańska. W projekcie planu wyznaczono dwa tereny przeznaczone 
na cele zieleni ogólnodostępnej: 010-ZP62 i 014-ZP63 (park leśny). Realizacja nowego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu poprawi wygląd obecnie zaniedbanego terenu, 
co uznać można za działanie pożądane ze względu na interes publiczny. 
9. Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 
szerokopasmowych oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do 
celów zaopatrzenia ludności (art. 1 ust. 2 pkt 10 i 13). 

Większość terenu stanowi obszar plaży i zieleni krajobrazowej, gdzie nie przewiduje się 
konieczności realizacji infrastruktury technicznej. Dla terenów inwestycyjnych wymagania 
i potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej w projekcie planu zrealizowane 
zostały m.in. poprzez umożliwienie realizacji wszelkiej infrastruktury oraz wymóg 
zaopatrzenia planowanej zabudowy w niezbędne media w standardzie miejskim. Wzięte 
również zostały pod uwagę informacje i wnioski do planu składane przez gestorów 
infrastruktury. Tereny inwestycyjne w granicach planu posiadają dostępność do uzbrojenia 
w infrastrukturę techniczną znajdującego się w sąsiedztwie (brak sieci ciepłowniczej 
i gazowej). 
10. Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej oraz zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych 
(art. 1 ust. 2 pkt 11 i 12). 

Sporządzając projekt planu Prezydent Miasta Gdańska zrealizował w pełni procedurę 
określoną w art. 17 ustawy, w tym wszystkie dyspozycje dotyczące udziału w niej 
społeczeństwa. Prezydent Miasta Gdańska ogłosił na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
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w Gdańsku oraz zamieścił obwieszczenie w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej, 
a dodatkowo na stronach www.gdansk.pl  i www.brg.gda.pl, o podjęciu przez Radę Miasta 
Gdańska uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku 
i wyznaczył termin składania wniosków do przedmiotowego planu.  

Do planu zostały złożone standardowe informacje i wnioski od organów uzgadniających 
i opiniujących oraz gestorów mediów. Ponadto wpłynął również wniosek Rady Dzielnicy 
Stogi oraz wniosek od osoby prywatnej, które zostały uwzględnione. 

Projekt planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem był wyłożony 
do publicznego wglądu, a w trakcie wyłożenia zorganizowano dyskusję publiczną nad 
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Wyłożenie do publicznego wglądu Prezydent 
Miasta Gdańska poprzedził informacją o terminie, miejscu i czasie wyłożenia oraz terminie 
dyskusji publicznej poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku, w prasie tj. w dodatku lokalnym Trójmiasto Gazety Wyborczej oraz 
na stronach  www.gdansk.pl  i www.brg.gda.pl  i jednocześnie wyznaczył termin składania 
uwag do planu. 

Ponadto, w trakcie procedowania planu, zastosowane zostały działania niewynikające 
z ustawy takie jak: udostępnienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu oraz udostępnienie projektu planu Radzie Dzielnicy Stogi z prośbą o przedstawienie 
stanowiska.  

Na etapie sporządzania projektu planu została zaprezentowana radnym dzielnicowym 
koncepcja planu na spotkaniu w siedzibie Rady Dzielnicy Stogi.  
11. Uwzględnienie interesu publicznego i prywatnego przy ustaleniach planu 
(art. 1 ust. 3). 

Ustalając przeznaczenie terenu, sposób zagospodarowania i sposób korzystania z terenu 
Prezydent Miasta Gdańska wziął pod uwagę zarówno interes publiczny jak i interes prywatny 
poprzez stworzenie możliwości przemiany wizualnej, funkcjonalnej i jakościowej terenów 
dotąd niezagospodarowanych oraz zaniedbanych, co podniesie również wartość 
nieruchomości prywatnych w tym rejonie. 
12. Dążenie do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego 
i maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego (art. 1 ust. 4 pkt 1 i 2). 

Obszar objęty granicami planu jest atrakcyjnie położony w kontekście transportu 
publicznego – akcesja na przedmiotowy teren od zachodniej strony jest w zasięgu dojścia 
pieszego od przystanku przy pętli linii tramwajowej przebiegającej w ul. Nowotnej. 

Lokalizacja usług i terenów zielonych związanych z rekreacją i wypoczynkiem jest zgodna 
z polityką przestrzenną miasta Gdańska, która wskazuje, że należy dążyć do maksymalnego 
wykorzystania położenia terenów wokół przystanków transportu miejskiego. 
13. Zapewnienie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych 
i rowerzystów (art. 1 ust. 4 pkt 3). 

W planie wyznaczony został teren ciągu pieszego stanowiący dojście do plaży 
nr 25 i utrzymane zostało dojście na plażę nr 26. W projekcie zostały wprowadzone zapisy 
dotyczące zastosowania odpowiednich nawierzchni i wyposażenia ciągów pieszych, co ma 
ułatwić korzystanie z plaży m.in. osobom ze szczególnymi potrzebami oraz rodzinom 
z małymi dziećmi. Ponadto wyznaczony został ciąg pieszo-rowerowy na osi wschód-zachód 
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stanowiący fragment pieszego szlaku turystycznego Fortyfikacji Nadmorskich oraz 
planowanej trasy rekreacyjnej GREENWAYS Nowożytnych fortyfikacji Gdańska XX w. 
14. Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (art. 1 ust. 4 pkt 4). 

Obszar objęty granicami w przeważającej części stanowi plaże i wydmy z zakazem 
zabudowy. Planowane zagospodarowanie będzie stanowiło uzupełnienie istniejących 
w sąsiedztwie obszaru planu funkcji miejskich związanych z rekreacją i wypoczynkiem 
mieszkańców oraz turystów, co wpisuje się w miejską politykę rozwoju do wewnątrz przy 
wykorzystaniu i w powiązaniu z istniejącą w sąsiedztwie infrastrukturą miejską. 
15. Zgodność projektu planu z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy (art. 15 ust. 1 pkt 2). 

Plan jest zgodny z wynikami Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdańska 
w latach 2014-2017 oraz uchwałą Nr LVII/1694/18 RMG z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gdańska i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gdyż spełnia 
kryteria, o których mowa w uchwale oraz analizie, zwłaszcza w jej rozdziale 3.6 Wieloletnie 
programy sporządzania planów miejscowych. 
16. Wpływ na finanse publiczne w tym budżet gminy (art. 15 ust. 1 pkt 3). 

Przyjęte ustalenia projektu planu spowodują skutki finansowe na mocy art. 36 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Realizacja ustaleń planu wiązać się będzie z koniecznością wykupu przez Gminę Miasta 
Gdańska ok. 1,05 ha gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz w użytkowaniu 
wieczystym spółki prawa handlowego i osób fizycznych, przeznaczonych pod tereny celu 
publicznego – ciągi piesze i pieszo-rowerowe oraz pod teren wydzielony liną zabudowy 
przeznaczony pod publiczny budynek sanitarny. 

Koszty z zakresu infrastruktury technicznej dotyczą budowy ciągów pieszych, pieszo-
rowerowych i pieszo-jezdnych. Oprócz tego kosztem, który może stanowić obciążenie dla 
budżetu gminy jest zagospodarowanie i urządzenie terenów miejskiej zieleni urządzonej 
ogólnodostępnej oraz parku leśnego. 

W projekcie planu dla całego obszaru planu ustalona została stawka procentowa 
w wysokości 30%, która stanowi podstawę ustalenia opłaty planistycznej pobieranej przez 
prezydenta miasta w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zwiększenie dochodów gminy wynika z możliwości wymiany bądź sprzedaży 
nieruchomości gminy miejskiej o powierzchni ok. 0,07 ha przeznaczonych pod zabudowę 
usługową oraz wzrostu wpływów do budżetu miasta z tytułu opłat i podatków, 
w szczególności podatku od nieruchomości. 
III. PROCEDURA 
1. Przeprowadzone elementy obowiązującej procedury planistycznej. 

Prezydent Miasta Gdańska ogłosił zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o podjęciu przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku [nr ewidencyjny planu 
1430] i wyznaczył termin składania wniosków do przedmiotowego projektu planu. 
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Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany 
i uzgodniony w ustawowo określonym zakresie. 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem był wyłożony 
do publicznego wglądu w dniach: od 02.10.2019 r. do 30.10.2019 r. 

Na dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, zorganizowaną 
przez Biuro Rozwoju Gdańska w siedzibie przy ul. Wały Piastowskiego  dnia: 09.10.2019 r. 
o godz.17.00  przybyło w sumie 3 osoby. 

W ustawowym terminie, tj. do 13.11.2019 r. do projektu planu wniesiono trzy pisma 
z uwagami, które zostały rozpatrzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ponadto 
wniesiono pismo, które stanowi wyłącznie wyraz aprobaty dla rozwiązań przyjętych w 
projekcie planu i nie zostały w nim ujęte żadne stwierdzenia mogące stanowić przesłanki do 
zakwalifikowania ich jako uwagi, ponieważ nie kwestionuje ustaleń przyjętych w projekcie 
planu. 

W wyniku uwzględnienia części uwag podjęta została decyzja o rozszerzeniu granic 
opracowania planu w kierunku południowym.  

Rozszerzenie granic zostało podjęte zgodnie z uchwałą Nr XXII/554/20 Rady Miasta 
Gdańska z 30 kwietnia 2020 roku. 

Prezydent Miasta Gdańska ponownie ogłosił zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi 
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o podjęciu przez Radę Miasta 
Gdańska uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku 
[nr ewidencyjny planu 1430] i wyznaczył termin składania wniosków do przedmiotowego 
projektu planu. 

Projekt planu w zmienionych granicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
został zaopiniowany i uzgodniony w ustawowo określonym zakresie. 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem był wyłożony 
do publicznego wglądu w dniach: od 18.10.2021 r. do 17.11.2021 r. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, została 
przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość w dniu 
09.11.2021 r. o godz. 17.00. W dyskusji publicznej nad przyjętym w projekcie planu 
rozwiązaniami   wzięły udział ……. osoby. 

W ustawowym terminie, tj. do 01.12.2021 r. do projektu planu wniesiono …… pisma 
z uwagami, które zostały rozpatrzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 
2. Podstawa uchwalenia. 
Plan został sporządzony zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn zm.).  
Z dniem 30 października 2020 r. weszła w życie zmiana ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nakładająca na Prezydenta Miasta obowiązek tworzenia 
oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów danych przestrzennych 
w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284) dla planu miejscowego. Zgodnie z art. 67a ust. 
4 i 5 ustawy zbiór danych przestrzennych opisuje się metadanymi infrastruktury informacji 
przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, a dane przestrzenne tworzone dla 
planu stanowią załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia planu. 
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