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UCHWAŁA NR XXVIII/903/04 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 30 września 2004 roku 
 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia, Plac Solidarności 
 

 
Na podstawie art.20 w związku z art.14 ust. 8, art. 15, art.16 ust. 1, art.17, art. 29 i 
art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41), rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,  
poz. 1587)  i  art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, z  2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203) 

 
Rada Miasta Gdańska uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „ Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ” uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Gdańsk  Nowe Miasto – Stocznia, Plac 
Solidarności (o numerze ewidencyjnym 1128) zwany dalej „planem”, obejmujący 
obszar 64,29 ha, ograniczony: 

- od północy i północnego-wschodu rzeką Martwą Wisłą, 
- od południowego wschodu działką 214/1 i ulicą Rybaki Górne, 
- od południa ulicą Wałową, 
- od południowego zachodu ulicą Jana z Kolna wraz z węzłem z ulicą Wały 

Piastowskie, ulicą Gdyńskich Kosynierów, terenami kolejowymi oraz węzłem 
komunikacyjnym Brama Oliwska, jak na rysunku planu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach    

zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w § 3 i 
odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod sieci i urządzenia sieciowe 
infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje przekaźnikowe telefonii 
komórkowej) oraz zieleń urządzoną (ZP) bądź krajobrazowo – ekologiczną (Z64), 

2) intensywność zabudowy  stosunek powierzchni całkowitej wszystkich 
kondygnacji naziemnych po obrysie, z wyłączeniem tarasów i balkonów, 
do powierzchni działki, 
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3) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą  lokal 
lub dom mieszkalny właściciela podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa, 
jeśli działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego, na działce 
wspólnej z obiektem gospodarczym, 

4) wysokość zabudowy  wysokość mierzona od naturalnej warstwicy  terenu w 
najniższym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwyższego punktu na 
pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów. 

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

(mansardowy, naczółkowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor i materiał 
pokrycia, 

b) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnicowanie wysokości        budynku, 
cokół, ryzality, wnęki, wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony, 

6) typ zabudowy - zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie budynku na 
działce, gabaryty budynku, rodzaj dachu (płaski, stromy).  
Jeżeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy 
istniejącej - typ ten określa zabudowa istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie 
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezpośrednim 
sąsiedztwem zabudowy  istniejącej - ustalenie typu zabudowy nie obowiązuje, 
chyba że także dla tych fragmentów został ustalony obowiązujący typ zabudowy,  

7) charakter budynku – zespół  następujących cech budynku: bryła budynku, 
rozplanowanie i proporcje otworów okiennych i kolorystyka, 

8) średnia ważona liczba kondygnacji zabudowy w danym terenie – stosunek sumy 
powierzchni całkowitych kondygnacji naziemnych wszystkich budynków do sumy 
ich powierzchni zabudowy. 

 
§ 3 
 

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe  dotyczące przeznaczenia terenów użyte 
w niniejszym planie: 
 

MW24 zabudowa mieszkaniowa intensywna   domy mieszkalne powyżej 4 
mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej  

Dopuszcza się:  
1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:  

a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową,  
b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni 

użytkowej,  
c) dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem 

z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem. 
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją 

mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom 
rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich. 

  
U33 usługi komercyjne i publiczne, z wyłączeniem:  
1) rzemiosła produkcyjnego,  
2) stacji paliw,  
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,  
4) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów, 
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Dopuszcza się:  
1) parkingi i garaże dla samochodów osobowych,  
2) salony samochodowe (z serwisem), 
3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,  
4) budynki zamieszkania zbiorowego,  
5) mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.  
U51 usługi użyteczności publicznej (wymagające gruntu we władaniu podmiotu 
publicznego lub gestora funkcji publicznej), chronione: np.: oświaty, ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej  
 
M/U32 zabudowa mieszkaniowo-usługowa zawierająca funkcję mieszkaniową 
MW24 i usługową U33. W planie można ustalić proporcje między funkcją 
mieszkaniową  a usługową. 
 
P/U42 tereny produkcyjno-usługowe. Wszelka działalność gospodarcza z zakresu 
produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług, w tym porty morskie i rzeczne,        
z wyłączeniem:  

1) szpitali i domów opieki społecznej, 
2) budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci 

i młodzieży. 
 

ZP tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom 
budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje 
 
Z64 zieleń krajobrazowo-ekologiczna: np.: drobne, naturalne zbiorniki wodne i 
cieki wraz z zielenią przywodną, międzywala, tereny podmokłe, żarnowczyska, 
wydmy, zieleń na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia. 
 
KD80 ulice dojazdowe 
KD81 ulice lokalne  
KD82 ulice zbiorcze 
KD83 ulice główne, ulice główne przyspieszone 
KX wydzielone ciągi: piesze, pieszo-jezdne, pieszo-rowerowe, rowerowe, ulice 
o równoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kołowym 
 Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza się obiekty stanowiące 
tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki 
telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe w tym również na lokalizacjach 
tymczasowych. 
 
KK91 szlaki i bocznice kolejowe 

§ 4 
1. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń   

geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. 
2. Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z 

powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie 
z przepisami szczególnymi.  

 
 

 
§ 5 
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1.Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na           
miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 

 
Lp. 

 
Rodzaj funkcji 

 

 
Podstawa 

odniesienia 

Strefa B 
Obszar intensywnej zabudowy śródmiejskiej 

Strefa ograniczonego parkowania 

1 2 3 4 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie MIN 1 

2. Domy studenckie, hotele 
pracownicze 

10 łóżek 1,2  10% 

3. Hotele, pensjonaty 10 łóżek MAX 6 

4. Motele 1 pokój 1,2 

5. Domy dziennego i stałego pobytu 
dla osób starszych 

15 łóżek MAX 1,3 

6. Obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedaży do 2000m

2
 

1000 m
2
 pow. 

sprzedaży 
 

MAX 25 

7. Obiekty handlowe 
wielokondygnacyjne o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000m

2
 

1000 m
2
 pow. 

sprzedaży 
 

MAX 25 

8. Targowiska, hale targowe 
 

1000 m
2
 pow. 

całkowitej 
 

MAX 25 

9. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc 
konsumpc. 

 
MAX 24 

10. Biura, urzędy, poczty, banki 1000 m
2
 pow. 

użytkowej 
 

MAX 30 

11. Przychodnie, gabinety lekarskie, 
kancelarie adwokackie 

1000 m
2
 pow. 

użytkowej 
 

MAX 30 

12. Kościoły, kaplice 1000 m
2
 pow. 

użytkowej 
 

MAX 6 

13. Domy parafialne, domy kultury 1000 m
2
 pow. 

użytkowej 
 

MAX 8 

14. Kina, teatry 100 miejsc 
siedzących 

MAX 22 

15. Hale widowiskowe i widowiskowo-
sportowe, stadiony 

100 miejsc 
siedzących 

 
MAX 16 

16. Obiekty muzealne i wystawowe 1000 m
2
 pow. 

użytkowej 
 

MAX 20 

17. Szkoły podstawowe i gimnazja 1pomieszczenie 
do nauczania 

 
MAX 1,5 

18. Szkoły średnie 1pomieszczenie 
do  nauczania 

 
MAX 1,5 

19. Szkoły wyższe, obiekty 
dydaktyczne 

10 studentów MAX 1,5      
 

20. Przedszkola, świetlice 1 oddział MAX 3 

21. Szpitale, kliniki 10 łóżek MAX 6 

22. Rzemiosło usługowe 100 m
2
      pow. 

użytkowej 
 

MAX 2 

23. Zakłady przemysłowe, rzemiosło 100 zatrudnionych MAX 20 

24. Baseny pływackie, siłownia 
Inne małe obiekty sportu i rekreacji 

100 m
2
 pow. 

użytkowej 
 

MAX 10 

25. Kąpieliska 100m
2 

terenu  
zagospodaro- 

wanego 

 
MAX 2 

26. Korty tenisowe 
/bez miejsc dla widzów/ 

1 kort MAX 2 

2.Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio. 
 
 

§ 6 
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1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 35 terenów oznaczonych 
symbolami trzycyfrowymi od 001 do 035. 

2.   Ustalenia szczegółowe  planu są następujące:  
  
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

          

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 001     2. POWIERZCHNIA 8,62 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

Oznaczenie 
przeznaczenia 

          U 33 

 
usługi 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², szpitale i domy opieki społecznej, budynki 
związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
funkcje portowe 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
1) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 8, 10, 11, 12,14, 
2) bulwar nadwodny z ciągiem pieszym: 

a) ustala się wprowadzenie ciągu pieszego o szerokości minimalnej 3,00 m i ścieżki rowerowej 
o szerokości 3,00 m wyraźnie oddzielonych od siebie zielenią lub formami małej architektury, 

b) ustala się realizację nabrzeża z akwatoriami – w przypadku jeśli korekta linii brzegowej (wcięcie w 
głąb lądu przekroczy 5m wymagane uzgodnienie konserwatora zabytków), 

3) ciąg pieszy łączący bulwar nadwodny z ul. tzw. Nową Wałową (021-KD82), 
4) oś widokowa - jak na rysunku planu; ustala się korytarz widokowy o szerokości 20 m wyznaczony   

symetrycznie po obu stronach osi widokowej     

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy- maksymalna nieprzekraczalna wzdłuż nabrzeża oraz w linii rozgraniczającej terenu 

002-KX  i  ulicy tzw. Nowej Wałowej – jak na rysunku planu, obowiązujące w linii rozgraniczającej 
terenu 002-KX – jak na rysunku planu, 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu- maksymalna 50%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%, 
4) intensywność zabudowy, minimalna: 2,0                            maksymalna: nie ustala się, 
5) wysokość zabudowy, minimalna: 12m,                               maksymalna: w korytarzu, o którym                         

z wyłączeniem korytarza , o którym mowa                          mowa w pkt.6.4 - 9m, na pozostałym terenie  
w pkt. 6.4,                                                                            nie ustala się,                                               

6) formy zabudowy- wzdłuż ulicy tzw. Nowej Wałowej(021-KD82) zabudowa pierzejowa, na pozostałym 
terenie- dowolne, 

7) kształt dachu- dowolny 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: nie ustala się,                                      maksymalna: 8,62 ha, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: nie ustala się,                       maksymalna: 200 m, 
3)  kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0ºdo 180º,  
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości : nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa:  

a) z ulicy tzw. Nowej Wałowej (021-KD82 ) wyłącznie ze skrzyżowania z ulicą 029-KD81 za 
pośrednictwem dróg wewnętrznych, z zastrzeżeniem pkt.9.1.b i 9.1.c,                                                                                                 

b) dopuszcza się obsługę z wybudowanej jednej jezdni odcinka ulicy tzw. Nowej Wałowej 
włączonego do Alei Zwycięstwa lub do ulicy Siennickiej, 

c) dopuszcza się maksymalnie dwa zjazdy na prawe skręty pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą 029-
KD81 a ul. Jana z Kolna pod warunkiem realizacji pasów wyłączeniowych odrębnych dla każdego 
zjazdu przyjmując minimalną odległość pomiędzy zjazdami i od skrzyżowań 150 m,                                                                                                                   

2) parkingi: 
a) zgodnie z § 5 uchwały, 
b) w formie parkingów terenowych dopuszcza się realizację najwyżej 25% programu parkingowego, 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej, 
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5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,  
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8) zaopatrzenie w ciepło:  z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł  lokalnych,  
9) gospodarka odpadami:  po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury:  

część terenu znajduje się w strefie ochrony ekspozycji, wszelkie inwestycje wymagają 
uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków koncepcji zagospodarowania terenu oraz 
studium sylwety od strony wody z uwzględnieniem ekspozycji i korytarzy widokowych w kierunku 
historycznego zespołu zabudowy Gdańska,  

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:  
a) jak w pkt 7 i 12, 
b) w korytarzu widokowym, o którym mowa w pkt.6.4 zakaz  wprowadzania zieleni wysokiej oraz  

zabudowy  powyżej wysokości określonej w pkt. 7.5, 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: 

demontaż stoczniowych maszyn i urządzeń technicznych pochodzących sprzed 1945 roku  
       wymaga każdorazowo zgody właściwego konserwatora zabytków, 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, 
2) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni towarzyszącej w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych, 
3) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w pierzei ulicy 021-KD82  tzw. 

Nowej Wałowej i ulicy Jana z Kolna (035-KD83) -zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń 
akustycznych obniżających poziom hałasu 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących w strefie ochrony ekspozycji o której mowa w 

p.10.1,   
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na budynkach w pierzei Drogi do Wolności 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania, zakaz nie dotyczy obiektów stanowiących tradycyjne 
wyposażenie ulic, o których mowa w § 3 uchwały, lokalizowanych w ulicach 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI 
teren objęty granicami obszaru  wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania :  przekształcenie istniejącego zainwestowania przemysłowego, wprowadzenie 

nowej zabudowy o funkcji usługowej, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski, poprawa środowiska, 
3)   parametry zabudowy jak w punkcie 7 

15. STAWKA PROCENTOWA  
30 % 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
część terenu objęta granicą odlądową portu morskiego w Gdańsku, wszelkie zmiany sposobu użytkowania 
i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1) ustala się minimalną rzędną urządzeń przeciwpowodziowych na 2,50 m n.p.m., 
2) zagospodarowanie terenu w pasie o szerokości 10 m przyległym do nabrzeża wymaga nadzoru 

właściwego terytorialnie organu administracji morskiej, 
3) średnia ważona liczba kondygnacji dla nowej zabudowy : minimalnie 4, 0, 
4) planowana kablowa linia wysokiego napięcia 110 kV 
5) przed zainwestowaniem należy przeprowadzić badania zasięgu i skali zanieczyszczeń gruntu, 

wynikających z dotychczasowego użytkowania i dokonać niezbędnych prac rekultywacyjnych 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
2) zalecana dominanta architektoniczna -jak na rysunku planu, 
3) zalecane wprowadzenie pojedynczego szpaleru drzew wzdłuż ciągu pieszego nadwodnego, z 

wyłączeniem korytarza o którym mowa w pkt. 6.4, gdzie zaleca się zieleń średnią i niską, na 
pozostałym obszarze zaleca się lokalizację zieleni w formie grup drzew i krzewów, 

4) istniejący ciepłociąg 2x500 mm, 
5) istniejący kanał ulgi Potoku Siedlickiego 2,6/1,6 m, 
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6) zalecana jednostronna 4 m strefa wyłączenia z zabudowy, nasadzeń  zielenią wysoką i trwałych 
ogrodzeń wzdłuż ciepłociągu i kanału ulgi, 

7) zalecany przebieg ciągu pieszego łączącego bulwar nadwodny z ul. tzw. Nową Wałową (021-KD82) - 
jak na rysunku planu, 

8) nową zabudowę oraz wszelkie inne elementy przestrzenne w strefie ekspozycji zaleca się kształtować 
z zapewnieniem otwarć widokowych od strony wody w kierunku historycznego zespołu zabudowy 
Gdańska, 

9) część terenu w potencjalnym obszarze narażenia na uciążliwość komunikacyjną od ulicy tzw. Nowej   
Wałowej (021-KD82 ), 

10) część terenu położona w strefie uciążliwości ul. Jana  z Kolna (035-KD83), 
11) dla terenu położonego w granicach portu morskiego w Gdańsku istnieje  konieczność dostępu w celu 

zapewnienia kontynuowania działalności statutowej właściwego terytorialnie organu administracji 
morskiej 

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128  

1. KARTA TERENU NUMER 002    2. POWIERZCHNIA 0,98ha 
3. PRZEZNACZENIE  

Oznaczenie 
przeznaczenia 

KX 

 
ciąg pieszy - bulwar - fragment tzw. Drogi do Wolności 

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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14, 
2) elementy kształtowania krajobrazu: 

a) w ciągu bulwaru nadwodnego ciąg pieszy o szerokości minimum 3,00 m i ścieżka rowerowa 
o szerokości  3,00 m wyraźnie oddzielone od siebie zielenią niską lub formami małej architektury,  

b)  realizacja nabrzeża z akwatoriami – w przypadku jeśli korekta linii brzegowej (wcięcie w głąb lądu 
przekroczy 5m wymagane uzgodnienie konserwatora zabytków) 

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)   linie zabudowy : nie dotyczy, 
2)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu- nie dotyczy, 
1) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:30%,  
2) intensywność zabudowy: nie dotyczy, 
3) wysokość zabudowy: nie dotyczy, 
4) formy zabudowy: nie dotyczy,  
5) kształt dachu: nie dotyczy, 
6) inne: szerokość bulwaru w liniach rozgraniczających 42,00 m 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna:  0,98 ha,                                            maksymalna: nie ustala się, 
2) szerokość frontu działki: nie dotyczy, 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0 do 180, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: z ulicy tzw. Nowej Wałowej (021-KD82) poprzez strefy 001-U33 i 003-M/U32 za 

pośrednictwem dróg wewnętrznych; do czasu realizacji na tym odcinku przynajmniej jednej jezdni ulicy 
tzw. Nowej Wałowej dostępność drogowa poprzez teren 008-KX i 021-KD82,  

2) parkingi: wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy, 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy, 
9)  gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
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1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą ekspozycji, wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia 
z właściwym konserwatorem zabytków koncepcji zagospodarowania terenu oraz studium sylwety od 
strony wody z uwzględnieniem ekspozycji i korytarzy widokowych w kierunku historycznego zespołu 
zabudowy Gdańska, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 7 i 12, 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) zakaz lokalizacji napowietrznych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej, 
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 
3) należy wprowadzić zieleń urządzoną podkreślającą układ Drogi do Wolności 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania, za wyjątkiem elementów wystawiennictwa plenerowego 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania: przekształcenie istniejącego zainwestowania przemysłowego, wprowadzenie 

pieszego bulwaru, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski, poprawa środowiska, 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu jak w punktach 

6 i 7 

15. STAWKA PROCENTOWA  
0% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
część terenu objęta granicą odlądową portu morskiego w Gdańsku, wszelkie zmiany sposobu użytkowania 
i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU 
1) zakaz zabudowy,  
2) zagospodarowanie terenu w pasie o szerokości 10 m przyległym do nabrzeża wymaga nadzoru  

właściwego terytorialnie organu administracji morskiej, 
3)    ustala się minimalną rzędną urządzeń przeciwpowodziowych na 2,50 m n.p.m. 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)dla terenu położonego w granicach portu morskiego w Gdańsku istnieje konieczność zapewnienia 
dostępu w celu kontynuowania działalności statutowej właściwego terytorialnie organu administracji 
morskiej, 
2) część terenu położona w projektowanym pasie ochronnym brzegu morskiego – jak na rysunku planu 

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128   

1. KARTA TERENU NUMER 003    2. POWIERZCHNIA 15,62ha 
3. PRZEZNACZENIE  

Oznaczenie 
przeznaczenia 
 

M/U32 

zabudowa mieszkaniowo - usługowa zawierająca funkcję mieszkaniową MW24 

i funkcję usługową U33  w  proporcji: usługi minimalnie 20% pow. użytkowej 
maksymalnie 70% pow. użytkowej, za wyjątkiem oznaczonych na planie obiektów 
o wartościach kulturowych gdzie dopuszcza się usługi do 100% pow. użytkowej; 
dla całego terenu  zabudowa mieszkaniowa  minimalnie 150 tys.m² pow. 
użytkowej, maksymalnie 250 tys. m² pow. użytkowej 

 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
szpitale i domy opieki społecznej; budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieży, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², których łączna powierzchnia 
sprzedaży przekroczy 20000m², garaże boksowe  

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
nie ustala się 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
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1) stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14, 
2) bulwar nadwodny z ciągiem pieszym: 

a) ustala się wprowadzenie ciągu pieszego o szerokości minimum 3,00 m i ścieżki rowerowej o 
szerokości 3,00 m wyraźnie oddzielonych od siebie zielenią niską lub formami małej architektury, 

b) realizacja nabrzeża z akwatoriami– w przypadku jeśli korekta linii brzegowej (wcięcie w głąb lądu 
przekroczy 5m wymagane uzgodnienie konserwatora zabytków) 

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne wzdłuż nabrzeża z uwzględnieniem otwarcia 

widokowego w przedłużeniu ul. Rybaki Górne,  wzdłuż  śladu dawnej ulicy Stoczni Cesarskiej, w linii 
rozgraniczającej ulicy tzw. Nowej Wałowej oraz terenu 002-KX  jak na rysunku planu,  
obowiązujące wzdłuż śladu dawnej ulicy Stoczni Cesarskiej oraz w linii  rozgraniczającej terenu 002-
KX  jak na rysunku planu, 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalnie 10%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 25% (łącznie z realizacją na dachach  nowych 

obiektów), 
4) intensywność zabudowy, minimalna: 2,0                                       maksymalna: nie ustala się, 
5) wysokość zabudowy, minimalna: 12m,                                           maksymalna: nie ustala się, 
6) formy zabudowy: wzdłuż ulicy tzw. Nowej Wałowej(021-KD82) zabudowa pierzejowa, na pozostałym   

terenie - dowolne, 
7) kształt dachu: dowolny 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: nie ustala się,                                           maksymalna: 15,62 ha, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: nie ustala się,                              maksymalna: 200 m, 
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0ºdo 180º, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości : nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa:  

a) z ulicy tzw. Nowej Wałowej (021-KD82 )wyłącznie  ze skrzyżowania z ulicą (024-KD81 ) za 
pośrednictwem dróg wewnętrznych z zastrzeżeniem pkt. 9.1.b i 9.1.c, 

b) dopuszcza się obsługę z wybudowanej jednej jezdni odcinka tzw. ul. Nowej Wałowej włączonego 
do Alei Zwycięstwa lub do ulicy Siennickiej,  

c) dopuszcza się maksymalnie po dwa zjazdy na prawe skręty pomiędzy wschodnią granicą planu a  
skrzyżowaniem z ulicą 024-KD80 i pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą 024-KD80 a Drogą do 
Wolności pod warunkiem realizacji pasów wyłączeniowych odrębnych dla każdego zjazdu 
zakładając minimalną odległość pomiędzy zjazdami i od skrzyżowań co najmniej 150 m, 

2) parkingi: 
a) zgodnie z § 5 uchwały, 
b) w formie parkingów terenowych dopuszcza się realizację najwyżej 25% programu parkingowego, 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury : 

a) część terenu znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej prace ziemne wymagają 
nadzoru archeologicznego, 

b) teren objęty strefą ekspozycji, wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia z właściwym 
konserwatorem zabytków koncepcji zagospodarowania terenu oraz studium sylwety od strony 
wody z uwzględnieniem ekspozycji i korytarzy widokowych w kierunku historycznego zespołu 
zabudowy Gdańska, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 7 i 12, 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych:                                                                                

a)na terenie znajdują się  oznaczone na rysunku planu budynki dawnej Stoczni Cesarskiej o      
wartościach kulturowych (numeracja budynków według ewidencji stoczniowej) : nr 150A (straż 
pożarna), nr 128A (budynek dyrekcji), nr 38A (formiernia), nr 47A (modelarnia, warsztat i hale 
produkcyjne), zachodnia część nr 34A (kotlarnia), nr 35A (kotlarnia), nr 42A (ślusarnia), nr 66A 
(warsztat), nr 36A (kuźnia i warsztat ślusarski); ochronie podlega ich charakter oraz detal 
architektoniczny 
b) demontaż stoczniowych maszyn i urządzeń technicznych pochodzących sprzed 1945 roku 

wymaga każdorazowo zgody właściwego konserwatora zabytków, 
c) parowe dźwigi samobieżne na dawnym nabrzeżu wyposażeniowym podlegają ochronie, 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
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1) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, 
2) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni towarzyszącej w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych, 
3) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w pierzei ulicy 021-KD82  tzw. 

Nowej Wałowej zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń akustycznych obniżających poziom 
hałasu 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących, 
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na oznaczonych na planie budynkach o wartościach 

kulturowych oraz w pierzei Drogi do Wolności 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania, zakaz nie dotyczy obiektów stanowiących tradycyjne 
wyposażenie ulic, o których mowa w § 3 uchwały, lokalizowanych w ulicach 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI 
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania: likwidacja istniejącego zainwestowania przemysłowego z wyjątkiem obiektów o 

wartościach kulturowych, wprowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowo - usługowej, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski, poprawa środowiska, 
3) parametry zabudowy jak w punkcie 7 

15. STAWKA PROCENTOWA  
30% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1) ustala się minimalną rzędną urządzeń przeciwpowodziowych na 2,50 m n.p.m., 
2) średnia ważona liczba kondygnacji dla nowej zabudowy minimalnie: 4,0  
3) zagospodarowanie terenu w pasie o szerokości 10 m przyległym do nabrzeża wymaga nadzoru 

właściwego terytorialnie organu administracji morskiej, 
4) przed zainwestowaniem należy przeprowadzić badania zasięgu i skali zanieczyszczeń gruntu, 

wynikających z dotychczasowego użytkowania i dokonać niezbędnych prac rekultywacyjnych             

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) część terenu  w potencjalnym obszarze narażenia na uciążliwość komunikacyjną od ulicy tzw. Nowej 

Wałowej ( 021-KD82 ), 
2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
3) zaleca się wprowadzenie pojedynczego szpaleru drzew wzdłuż ciągu pieszego, 
4) na pozostałym obszarze zaleca się lokalizację zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
5) nową zabudowę oraz wszelkie inne elementy przestrzenne w strefie ekspozycji zaleca się kształtować 

z zapewnieniem otwarć widokowych od strony wody w kierunku historycznego zespołu zabudowy 
Gdańska, 

6) granica projektowanego pasa technicznego w odległości 10m od linii brzegu morskiego, 
7) część terenu położona w projektowanym pasie ochronnym brzegu morskiego – jak na rysunku planu,  
8) dla terenu nabrzeży istnieje konieczność zapewnienia dostępu w celu kontynuowania działalności 

statutowej właściwego terytorialnie organu administracji morskiej, 
9) zaleca się minimalną rzędną urządzeń przeciwpowodziowych na 2,80 m n.p.m. 
10) budynki o nr 150A (straż pożarna), nr 128A (budynek dyrekcji), nr 38A (formiernia), nr 47A 

(modelarnia, warsztat i hale produkcyjne), zachodnia część nr 34A (kotlarnia), nr 35A (kotlarnia), nr 
42A (ślusarnia), nr 66A (warsztat), nr 36A (kuźnia i warsztat ślusarski - przewidziane są do wpisania do 
rejestru zabytków, 

11) praca hydrauliczno – parowa zlokalizowana w kuźni (nr 36A) przeznaczona jest do wpisania do 
rejestru zabytków  

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 004     2. POWIERZCHNIA 1,90 ha 
3. PRZEZNACZENIE   
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Oznaczenie 
przeznaczenia 

            U 51 

 
usługi użyteczności publicznej – usługi oświaty podstawowej 

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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14  

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odległości 20 metrów równolegle do ul. tzw. Nowej 

Wałowej –jak na rysunku planu, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki : minimalnie 5%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40%, 
4) intensywność zabudowy, minimalna: 0,1,                                                    maksymalna: nie ustala się, 
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,                                          maksymalna: 30m, 
6) formy zabudowy: dowolne, 
7) kształt dachu: dowolny 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: nie ustala się,                                      maksymalna: 1,9 ha, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: 40 m,                                      maksymalna: nie ustala się, 
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0ºdo 180º, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: z ulicy Rybaki Górne i jej projektowanego przedłużenia (024-KD81), 
2) parkingi: zgodnie z § 5 uchwały, 
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej,                                                            

zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, 
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
7) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

a) część terenu znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej, prace  ziemne wymagają nadzoru 
archeologicznego, 

b) teren objęty strefą ekspozycji, wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia z właściwym konserwatorem 
zabytków koncepcji zagospodarowania terenu oraz studium sylwety od strony wody z uwzględnieniem 
ekspozycji i korytarzy widokowych w kierunku historycznego zespołu zabudowy Gdańska, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 7 i 12, 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni towarzyszącej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 
miejsc postojowych 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) należy wprowadzić pas zieleni izolacyjnej o szerokości minimalnie 20m od północnej granicy terenu w formie 

zieleni wielopiętrowej, 
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania : likwidacja istniejącego zainwestowania przemysłowego, wprowadzenie nowej 

zabudowy o funkcji usług oświaty, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski, poprawa środowiska, 
3) parametry zabudowy jak w punkcie 7  

15. STAWKA PROCENTOWA  
0% 
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16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
przed zainwestowaniem należy przeprowadzić badania zasięgu i skali zanieczyszczeń gruntu, wynikających z 
dotychczasowego użytkowania i dokonać niezbędnych prac rekultywacyjnych 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
2) zaleca się lokalizację zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
3) zaleca się lokalizację basenu krytego na terenie działki szkolnej, 
4) nową zabudowę oraz wszelkie inne elementy przestrzenne zaleca się kształtować z zapewnieniem otwarć 

widokowych od strony wody i ulicy tzw. Nowej Wałowej w kierunku historycznego zespołu zabudowy 
Gdańska, 

5) część terenu  w potencjalnym obszarze narażenia na uciążliwość komunikacyjną od ul. tzw. Nowej Wałowej  
( 021KD-82 ) 

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 005     POWIERZCHNIA 10,95 ha 
3. PRZEZNACZENIE  

Oznaczenie 
przeznaczenia 
 

M/U 32 

zabudowa mieszkaniowo - usługowa zawierająca funkcję mieszkaniową MW24 

i funkcję usługową U 33  w  proporcji: na południe od osi widokowej usługi 
minimalnie 20% pow. użytkowej maksymalnie 70% pow. użytkowej za wyjątkiem 
oznaczonych na planie obiektów o wartościach kulturowych gdzie dopuszcza się 
usługi do 100% pow. użytkowej; na północ od osi widokowej dopuszcza się 
funkcję usługową do 100% pow. użytkowej; dla całego terenu  zabudowa 
mieszkaniowa : minimalnie 50 tys.m² pow. użytkowej, maksymalnie 100 tys. m² 
pow. użytkowej  

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
szpitale i domy opieki społecznej; budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieży, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², których łączna powierzchnia 
sprzedaży przekroczy 40000m², garaże boksowe   

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 pkt 7, 8, 10, 11,12, 14, 
2) elementy kształtowania krajobrazu: oś widokowa -jak na rysunku planu ; ustala się korytarz widokowy 

o szerokości 16 m wyznaczony symetrycznie po obu stronach osi widokowej   

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy maksymalne nieprzekraczalne w linii rozgraniczającej ulicy tzw. Nowej Wałowej, wzdłuż 

ulicy Wałowej oraz  w linii rozgraniczającej terenu: 008-KX – jak na rysunku planu, 
obowiązujące w przedłużeniu linii istniejącej zabudowy przy ulicy Rybaki Górne oraz w linii 
rozgraniczającej terenu 008-KX - jak na rysunku planu, 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalnie 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 25 % (łącznie z realizacją na dachach nowych 

obiektów), 
4) intensywność zabudowy, minimalna:  2.0,                          maksymalna: nie ustala się, 
5) wysokość zabudowy, minimalna: 12m,                               maksymalna: nie ustala się za wyjątkiem 

                                                                                            korytarza, o którym mowa w  pkt 6.2  gdzie 
                                                                                            ustala się zakaz zabudowy  

6)    formy zabudowy: wzdłuż ulicy tzw. Nowej Wałowej(021-KD82) zabudowa pierzejowa, na pozostałym      
       terenie- dowolne, 
7)    kształt dachu: dowolny 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: nie ustala  się,                                     maksymalna: 10,95 ha, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: nie ustala się,                          maksymalna: 200 m, 
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0ºdo 180º, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości : nie dotyczy 
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9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa:  

a) dla terenu położonego na północ od osi widokowej dostępność komunikacyjna z ulicy tzw. Nowej 
Wałowej  (021-KD82 )  poprzez skrzyżowanie tej ulicy z przedłużeniem ul. Rybaki Górne za 
pośrednictwem dróg wewnętrznych,  

d) dopuszcza się obsługę z wybudowanej jednej jezdni odcinka ul. tzw.  Nowej  Wałowej włączonego 
do Alei Zwycięstwa lub do ulicy Siennickiej, 

e) dopuszcza się maksymalnie dwa zjazdy na prawe skręty pod warunkiem realizacji pasów 
wyłączeniowych odrębnych dla każdego zjazdu zakładając minimalną odległość pomiędzy 
zjazdami i od skrzyżowań 150 m, 

d) dla terenów położonych na południe od osi widokowej dostępność komunikacyjna od ulic : Rybaki 
Górne (024-KD81), Lisia Grobla (025-KD80), Wałowej(poza granicami planu), Łagiewniki (027-
KD81) oraz ulicy 026-KD80, 

2) parkingi:  
a) zgodnie z § 5 uchwały, 
b) w formie parkingów terenowych dopuszcza się realizację najwyżej 25% programu parkingowego, 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,                                                   
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury zasady kształtowania struktury przestrzennej: 

a) część terenu znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej (zaznaczonej na rysunku planu); 
prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

b) teren objęty strefą ekspozycji, wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia z właściwym konserwatorem 
zabytków koncepcji zagospodarowania terenu oraz studium sylwety od strony wody z uwzględnieniem 
ekspozycji i korytarzy widokowych w kierunku historycznego zespołu zabudowy Gdańska, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: a)jak w pkt 7 i 12, 
b)w korytarzu widokowym, o którym mowa w pkt. 6.2 zakaz wprowadzania zieleni wysokiej, 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: 
a) na terenie znajdują się  oznaczone na rysunku planu budynki o wartościach kulturowych przy ul. 

Wałowej nr 19 i 23 ul. Gazowniczej nr 7b, ul. Lisia Grobla nr 1, 2 i 3 oraz ul. Rybaki Górne nr 1, 2, 3  i 4 ; 
ochronie podlegają charakter budynków oraz ich detal architektoniczny, 

b) ochronie  podlega ogrodzenie od strony ul. Wałowej na wysokości budynku nr 23, 
c) demontaż stoczniowych maszyn i urządzeń technicznych pochodzących sprzed 1945 roku wymaga 

każdorazowo zgody właściwego konserwatora zabytków, 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 

miejsc postojowych, 
3) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w pierzei ulicy 021-KD82 tzw. Nowej 

Wałowej zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń akustycznych obniżających poziom hałasu, 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących, 
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na oznaczonych na planie budynkach o wartościach kulturowych 

oraz na budynkach w pierzei Placu Solidarności i Drogi do Wolności 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania, zakaz nie dotyczy obiektów stanowiących tradycyjne wyposażenie ulic, 
o których mowa w § 3 uchwały, lokalizowanych w ulicach 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania : likwidacja istniejącego zainwestowania przemysłowego, wprowadzenie nowej 

zabudowy o funkcji mieszkaniowo - usługowej, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski, poprawa środowiska, 
3) parametry zabudowy jak w punkcie 7 

15. STAWKA PROCENTOWA  
30% 
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16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1) planowany GPZ „Stocznia” 110kV /15kV, którego lokalizację należy uzgodnić z gestorem sieci, 
2) planowana kablowa linia wysokiego napięcia 110 kV, do planowanego GPZ „Stocznia”, 
3) na terenach postoczniowych przed zainwestowaniem należy przeprowadzić badania zasięgu i skali 

zanieczyszczeń gruntu, wynikających z dotychczasowego użytkowania i dokonać niezbędnych prac 
rekultywacyjnych 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
2) zaleca się lokalizację zieleni w formie grup drzew i krzewów z wyłączeniem odcinka osi opisanej w pkt 6.2 

gdzie zaleca się zieleń średnią i niską, 
3) istniejący ciepłociąg 2x500 mm, 
4) zalecana jednostronna 4 m strefa wyłączenia z zabudowy, nasadzeń  zielenią wysoką i trwałych 

ogrodzeń wzdłuż ciepłociągu,  
5) nową zabudowę oraz wszelkie inne elementy przestrzenne zaleca się kształtować z zapewnienie 

otwarć widokowych od strony wody i Nowej Wałowej w kierunku historycznego zespołu zabudowy 
Gdańska, 

6) część terenu  w potencjalnym obszarze narażenia na uciążliwość komunikacyjną od. ul. tzw. Nowej 
Wałowej  ( 021KD-82 ), 

7) do czasu realizacji ul. tzw. Nowej Wałowej pierzeja ul. Wałowej znajduje się w strefie jej uciążliwości 
komunikacyjnej, 

8) zalecany rejon lokalizacji GPZ „Stocznia” w północno-zachodniej części terenu- jak na rysunku planu 

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 006    2. POWIERZCHNIA 0,26 ha 
3. PRZEZNACZENIE   

Oznaczenie 
przeznaczenia 
     U 33 

 
usługi 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m

2
, szpitale i domy opieki społecznej, budynki 

związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 

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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14  

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej ulicy 026-KD80 jak na rysunku 

planu, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: maksymalnie 60%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się, 
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,                        maksymalna: 3,0 
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,                               maksymalna: 18 m, 
6) formy zabudowy: zgodne z pkt. 10.2, 
7) kształt dachu: zgodnie z pkt. 10.2 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: nie ustala się,                                    maksymalna:0,26ha, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: 40 m,                                    maksymalna: nie ustala się, 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0 do 180, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości : nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: od ulicy  Wałowej (poza granicami planu) i ulicy oznaczonej symbolem 026-

KD80, 
2) parkingi: zgodnie z § 5 uchwały, 



 15 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej,  
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury : 

a) teren znajduje się w strefie ochrony archeologicznej, prace ziemne  wymagają nadzoru 
archeologicznego, 

b) teren objęty strefą ekspozycji, wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia z właściwym 
konserwatorem zabytków koncepcji zagospodarowania terenu oraz studium sylwety od strony 
wody z uwzględnieniem ekspozycji i korytarzy widokowych w kierunku historycznego zespołu 
zabudowy Gdańska, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: a)jak w pkt 7 i 12, 
b)elementy nowej zabudowy należy podporządkować skalą i charakterem istniejącemu budynkowi o 
wartościach kulturowych oznaczonemu na rysunku planu, 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: 
na terenie znajduje się  oznaczony na rysunku planu budynek o  wartościach kulturowych przy ul. 
Wałowej nr 27; ochronie podlegają charakter budynku oraz detal architektoniczny 

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni towarzyszącej w proporcji co najmniej 1 drzewo 
na 5 miejsc postojowych 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących, 
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na oznaczonym na planie budynku o wartościach kulturowych 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń:  
1) planowane działania : uporządkowanie istniejącego zainwestowania, rehabilitacja istniejącej zabudowy 

o wartościach kulturowych, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie zrehabilitowanej zabudowy w obszar śródmiejski, poprawa 

środowiska, 
3) parametry zabudowy jak w punkcie 7 

15. STAWKA PROCENTOWA  
0% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej,  
2) do czasu realizacji ul. tzw. Nowej Wałowej pierzeja ul. Wałowej znajduje się w strefie jej uciążliwości 

komunikacyjnej, 
3) budynek o  wartościach kulturowych przy ul. Wałowej nr 27 – przewidziany do wpisania do rejestru 

zabytków 

KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 007     2. POWIERZCHNIA 0,55 ha 
3. PRZEZNACZENIE   
Oznaczenie 
przeznaczenia 

        U 33 

 
usługi 
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4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m

2
, szpitale i domy opieki społecznej 

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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14  

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy : nie dotyczy,  
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do terenu: nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%, 
4) intensywność zabudowy: nie dotyczy,                      
5)    wysokość zabudowy: nie dotyczy,                             
6)   formy zabudowy : nie dotyczy, 
7)   kształt dachu: nie dotyczy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: nie ustala się,                                         maksymalna: 0,55ha, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: 40 m,                                         maksymalna: nie ustala się, 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0 do 180, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości : nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: od ulicy  Wałowej (poza granicami planu), 
2) parkingi: zgodnie z § 5 uchwały, 
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury:  

a) teren znajduje się w strefie ochrony archeologicznej; prace ziemne wymagają nadzoru 
archeologicznego, 

b) teren objęty strefą ekspozycji, wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia z właściwym konserwatorem 
zabytków koncepcji zagospodarowania terenu oraz studium sylwety od strony wody z uwzględnieniem 
ekspozycji i korytarzy widokowych w kierunku historycznego zespołu zabudowy Gdańska, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 7 i 12, 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: 

a) na terenie znajdują się  oznaczone na rysunku planu budynki o wartościach kulturowych przy ul. 
Wałowej nr 21; ochronie podlegają charakter budynków, ich detal architektoniczny oraz zachowane 
elementy wyposażenia wnętrza,   

b) ochronie podlega ogrodzenie terenu od strony ul. Wałowej oraz jego fragment od strony  zachodniej 
11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
 maksymalne zachowanie istniejącej zieleni 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących, 
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na oznaczonych na planie budynkach o wartościach kulturowych  

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania : uporządkowanie istniejącego zainwestowania, rehabilitacja istniejącej zabudowy o 

wartościach kulturowych, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie zrehabilitowanej zabudowy w obszar śródmiejski, poprawa środowiska, 
3) parametry zabudowy jak w punkcie 7 

15. STAWKA PROCENTOWA  
30% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
zakaz nowej zabudowy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
2) istniejący ciepłociąg 2x500 mm, 
3) zalecana jednostronna 4 m strefa wyłączenia z zabudowy, nasadzeń  zielenią wysoką i trwałych ogrodzeń 

wzdłuż ciepłociągu 

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 008     2. POWIERZCHNIA 2,81 ha 
3. PRZEZNACZENIE   

Oznaczenie 
przeznaczenia 
        KX 

 
ciąg pieszy - Plac Solidarności i  bulwar - fragment tzw. Drogi do Wolności wraz z 

historycznymi obiektami, o których mowa w pkt. 10.3 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
nie ustala się 

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
budynek mieszkalny –ul. Doki 1 
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
1) stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14, 
2) elementy kształtowania krajobrazu: oś widokowa - jak na rysunku planu 

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy: nie dotyczy, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30%, 
4) intensywność zabudowy: nie dotyczy, 
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie dotyczy,                                 maksymalna: nie dotyczy, 
6) formy zabudowy: nie dotyczy, 
7) kształt dachu: nie dotyczy, 
8) inne: szerokość bulwaru 42,00 m 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: 2,81ha,                                             maksymalna: nie ustala się,  
2) szerokość frontu działki, minimalna: nie dotyczy,                         maksymalna: nie dotyczy, 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0 do 180, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości : nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: 

a) dostępność komunikacyjna od ulicy 029KD-81 i z ulicy tzw. Nowej Wałowej poprzez strefy 005-
M/U32 i 009-U33 za pośrednictwem dróg wewnętrznych,                                                 
b) dopuszcza się dojazd do terenu i do budynku mieszkalnego, o którym mowa w pkt.5. od ulicy 035-
KD83,  

2) parkingi: dopuszcza się wyłącznie lokalizację parkingów dla mieszkańców na działce przynależnej do 
budynku przy ul. Doki 1,  

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej,  
5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,                                                                         
6)    zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,   
7)    zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8)    zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9)    gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury : 

a) część terenu znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy ochrony 
archeologicznej, gdzie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

b) teren objęty strefą ekspozycji, wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia z właściwym 
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konserwatorem zabytków koncepcji zagospodarowania terenu oraz studium sylwety od strony 
wody z uwzględnieniem ekspozycji i korytarzy widokowych w kierunku historycznego zespołu 
zabudowy Gdańska, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 7 i 12, 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych oraz obiektów wpisanych do rejestru zabytków: 

wpisane do rejestru zabytków sala BHP, Brama nr 2, Pomnik Trzech Krzyży – pełna ochrona 
konserwatorska  

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
1) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, 
2) zieleń do zachowania, wprowadzenia i pielęgnacji,  
3) budynek mieszkalny – Doki 1 w strefie uciążliwości komunikacyjnej ulicy Jana z Kolna 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) zakaz lokalizacji napowietrznych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej, 
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 
3)    należy wprowadzić zieleń urządzoną podkreślającą układ Drogi do Wolności 
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)do czasu realizacji przynajmniej jednej jezdni ulicy tzw. Nowej Wałowej i ulicy 029-KD81 dopuszcza się 
dojazd do terenu 010-U33 oraz muzeum „Centrum Solidarności” zlokalizowanego w terenie 009-U33,  
 2)dopuszcza się lokalizację elementów wystawiennictwa plenerowego 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania : likwidacja istniejącego zainwestowania przemysłowego, wprowadzenie pieszego 

bulwaru, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski, poprawa środowiska, 
3) parametry zabudowy jak w punktach 6 i 7 

15. STAWKA PROCENTOWA  
0% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  

1) Plac Solidarności, sala BHP, Brama nr 2, Pomnik Trzech Krzyży – wpisane do rejestru zabytków,  
2) część terenu objęta granicą odlądową portu morskiego w Gdańsku, wszelkie zmiany sposobu 

użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem 
administracji morskiej 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1) zakaz odbudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przy ul. Doki 1, 
2) planowana kablowa linia wysokiego napięcia 110 kV 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) istniejący kanał sanitarny 1,3/1,95 m, 
2) istniejący kanał ulgi Potoku Siedlickiego 2,6/,16 m, 
3) istniejący ciepłociąg 2x500 mm 

 
 
 
 
 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 009     2. POWIERZCHNIA 1,59 ha 
3. PRZEZNACZENIE   

Oznaczenie 
przeznaczenia 
        U 33 

 
usługi 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m

2
, szpitale i domy opieki społecznej, budynki 

związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. 
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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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14 
2) elementy kształtowania krajobrazu: dominanta  funkcjonalna jak na rysunku.  

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy : maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej ulicy tzw. Nowej Wałowej - jak 

na rysunku planu, obowiązujące w linii rozgraniczającej terenu 008-KX - jak na rysunku planu, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalnie 40%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%,  
4) intensywność zabudowy, minimalna:  2,0                                        maksymalna: nie ustala się, 
5)  wysokość zabudowy, minimalna: 12 m,                                          maksymalna: 30m, 
6) formy zabudowy: dowolne, 
7) kształt dachu: dowolny 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: nie ustala się,                                        maksymalna: 1,59 ha, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: nie ustala się,                           maksymalna: 100m, 
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0ºdo 180º, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa:  

a) z ul. tzw. Nowej Wałowej (021-KD82 )wyłącznie  poprzez ulicę 029-KD81 
za pośrednictwem dróg wewnętrznych z zastrzeżeniem pkt. 9.1.b i 9.1.c, 

b) dopuszcza się obsługę z wybudowanej jednej jezdni odcinka ul. tzw. Nowej Wałowej włączonego  
do Alei Zwycięstwa lub do ulicy Siennickiej,                                                                                                                                              

c) przepis 9.1.a. nie dotyczy muzeum „Centrum Solidarności” położonego w północnej pierzei Placu 
Solidarności, o którym mowa w pkt. 18.5, do którego dopuszcza się dostępność drogową od ul. 
Jana z Kolna przez teren 008-KX, 

2) parkingi:  
a) zgodnie z § 5 uchwały,   
b) w formie parkingów terenowych dopuszcza się realizację najwyżej 25% programu parkingowego,                                                                                                                                           

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,  
6) zaopatrzenie w energię elektryczną : z sieci elektroenergetycznej,  
7) zaopatrzenie w gaz : z sieci gazowej,  
8) zaopatrzenie w ciepło : z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami : po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury:  

a) część terenu znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy ochrony 
archeologicznej,  prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

b) teren objęty strefą ekspozycji, wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia z właściwym 
konserwatorem zabytków koncepcji zagospodarowania terenu oraz studium sylwety od strony 
wody z uwzględnieniem ekspozycji i korytarzy widokowych w kierunku historycznego zespołu 
zabudowy Gdańska, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 7 i 12, 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: nie dotyczy 

 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
1) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni towarzyszącej w proporcji co najmniej 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych, 
2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w pobliżu ulicy 021-KD82 tzw. 

Nowej Wałowej zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń akustycznych obniżających poziom 
hałasu, 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących,  
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na budynkach w pierzei Placu Solidarności i Drogi do 

Wolności 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
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14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania: likwidacja istniejącego zainwestowania przemysłowego, wprowadzenie nowej 

zabudowy o funkcji usługowej, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski, poprawa środowiska, 
3) parametry zabudowy jak w punkcie 7 

15. STAWKA PROCENTOWA  
30% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
przed zainwestowaniem należy przeprowadzić badania zasięgu i skali zanieczyszczeń gruntu, 
wynikających z dotychczasowego użytkowania i dokonać niezbędnych prac rekultywacyjnych 
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1)   zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
2)   istniejący kanał ulgi Potoku Siedlickiego 2,6/1,6 m, 
3)   zalecana jednostronna 4 m strefa wyłączenia z zabudowy, nasadzeń  zielenią wysoką i trwałych 
      ogrodzeń wzdłuż kanału ulgi, 
4)   zaleca się lokalizację zieleni w formie grup drzew i krzewów, 
5)   w północnej pierzei Placu Solidarności zaleca się lokalizację dominanty funkcjonalnej jako muzeum 
      „Centrum Solidarności”, 
6)   nową zabudowę oraz wszelkie inne elementy przestrzenne zaleca się kształtować z zapewnieniem 
      otwarć  widokowych od strony wody w kierunku Placu Solidarności i historycznego zespołu zabudowy 
      Gdańska, 
7)   część terenu w potencjalnym obszarze narażenia na uciążliwość komunikacyjną od ulicy tzw. Nowej 
       Wałowej (021-KD82) 

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 010     2. POWIERZCHNIA 0.29 ha 
3. PRZEZNACZENIE  
Oznaczenie 
przeznaczenia 

      U 33 

 
usługi 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m

2
, szpitale i domy opieki społecznej, budynki 

związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 
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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14  

 
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej terenu 008-KX – jak  na rysunku 

planu, obowiązująca w linii rozgraniczającej terenu 008-KX- jak na rysunku planu, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalnie 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%, 
4) intensywność zabudowy, minimalna: 2,0                                      maksymalna: nie ustala się, 
5) wysokość zabudowy, minimalna: 12m,                                         maksymalna: 30m, 
6) formy zabudowy: dowolne, 
7) kształt dachu: dowolny 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: nie ustala się,                                            maksymalna: 0,29 ha, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: nie ustala się,                                maksymalna: 40 m, 
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3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0ºdo 180º, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa:  

a) z ulicy Jana z Kolna (035-KD83) i z ulicy tzw. Nowej Wałowej (021-KD82 )  poprzez ulicę (029-
KD81 ) za pośrednictwem dróg wewnętrznych z zastrzeżeniem pkt. 9.1.b. i 9.1. c, 

b) dopuszcza się obsługę wybudowanej jednej jezdni odcinka ul. tzw. Nowej Wałowej włączonego do 
Alei Zwycięstwa lub do ulicy Siennickiej,  

c) do czasu realizacji ulicy 029-KD81 dopuszcza się obsługę z istniejącego zjazdu z ulicy Jana z 
Kolna, 

2) parkingi:  
a) zgodnie z § 5 uchwały, 
b) w formie parkingów terenowych dopuszcza się realizację najwyżej 25% programu,     

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,  
a) odprowadzenie ścieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej,  

4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej, 
5) zaopatrzenie w energię elektryczną: sieci elektroenergetycznej, 
6) zaopatrzenie w gaz : z sieci gazowej, 
7) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych,     
8) gospodarka odpadami : po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

a) teren znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy ochrony archeologicznej, 
prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

b) teren objęty strefą ekspozycji, wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia z właściwym 
konserwatorem zabytków koncepcji zagospodarowania terenu oraz studium sylwety od strony 
wody z uwzględnieniem ekspozycji i korytarzy widokowych w kierunku historycznego zespołu 
zabudowy Gdańska, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 7 i 12, 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości ulicy Jana z 
Kolna zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń akustycznych obniżających poziom hałasu  
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących, 
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na budynkach w pierzei Placu Solidarności 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
do czasu realizacji ulicy 029-KD81 dopuszcza się wykorzystanie istniejącego zjazdu z ulicy Jana z Kolna 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń:  
1) planowane działania: uporządkowanie terenu, wprowadzenie nowej zabudowy o funkcji usługowej, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski, poprawa środowiska, 
3) parametry zabudowy jak w punkcie 7 

15. STAWKA PROCENTOWA  
0%                               
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) nową zabudowę oraz wszelkie inne elementy przestrzenne zaleca się kształtować z uwzględnieniem  

otwarć  widokowych na Pomnik Solidarności i historyczny zespół zabudowy Gdańska, 
2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
3) istniejący ciepłociąg 2 x 500 mm, 
4) zalecana jednostronna 4 m strefa wyłączenia z zabudowy, nasadzeń  zielenią wysoką i trwałych 

ogrodzeń wzdłuż ciepłociągu,  
5) część terenu w strefie uciążliwości komunikacyjnej ulicy Jana z Kolna 
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KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 011     2. POWIERZCHNIA 1,38 ha 
3. PRZEZNACZENIE   
Oznaczenie 
przeznaczenia   

           U 33 

 
usługi 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m

2
, budynki związane ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 
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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14 

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w linii rozgraniczającej ulicy 031-KD80- jak na rysunku 

planu,                                                
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalnie 30%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%, 
4) intensywność zabudowy, minimalna: 2,0                                         maksymalna: nie ustala się, 
5) wysokość zabudowy, minimalna: 12m,                                            maksymalna: 30m, 
6) formy zabudowy: dowolne, 
7) kształt dachu: dowolny 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1)wielkość działki, minimalna: nie ustala się,                                       maksymalna: 1,38 ha, 
2)szerokość frontu działki, minimalna: nie ustala się,                           maksymalna: 150 m, 
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0ºdo 180º, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości : nie dotyczy   

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: od ulic:  30-KD80, 031-KD80, 
2) parkingi: zgodnie z § 5 uchwały, 
3) zaopatrzenie w wodę :  

a) z sieci wodociągowej,  
b) dla szpitala dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia, 

4) odprowadzenie ścieków komunalnych : do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną : z sieci elektroenergetycznej,  
7) zaopatrzenie w gaz : z sieci gazowej, 
8)zaopatrzenie w ciepło : z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych,  
9)gospodarka odpadami : po segregacji wywóz na składowisko miejskie 
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury:  

a) teren znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy ochrony archeologicznej, 
prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

b) teren objęty strefą ekspozycji, wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia z właściwym 
konserwatorem zabytków koncepcji zagospodarowania terenu oraz studium sylwety od strony 
wody z uwzględnieniem ekspozycji i korytarzy widokowych w kierunku historycznego zespołu 
zabudowy Gdańska, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 7 i 12, 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych:                                                                       

budynek o wartościach kulturowych oznaczony na rysunku planu przy ul. Robotniczej 1; ochronie 
podlega charakter budynku i jego detal architektoniczny  

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w pobliżu ulicy Jana z Kolna  
zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń akustycznych obniżających poziom hałasu 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących, 
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na oznaczonym na planie budynku o wartościach kulturowych 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
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zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania: uporządkowanie i przekształcenie istniejącego zainwestowania,  
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski, poprawa środowiska, 
3) parametry zabudowy jak w punkcie 7 

15. STAWKA PROCENTOWA  
30% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy    
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
na terenach postoczniowych przed zainwestowaniem należy przeprowadzić badania zasięgu i skali 
zanieczyszczeń gruntu, wynikających z dotychczasowego użytkowania i dokonać niezbędnych prac 
rekultywacyjnych 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) nową zabudowę oraz wszelkie inne elementy przestrzenne zaleca się kształtować z zapewnieniem 

otwarć widokowych na Pomnik Solidarności i historyczny zespół zabudowy Gdańska, 
2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
3) istniejący ciepłociąg 2x500 mm, 
4) zalecana jednostronna 4 m strefa wyłączenia z zabudowy, nasadzeń  zielenią wysoką i trwałych 

ogrodzeń wzdłuż ciepłociągu, 
5) część terenu w strefie uciążliwości komunikacyjnej ul. Jana z Kolna 

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 012     2. POWIERZCHNIA1,74 ha 
3. PRZEZNACZENIE   
Oznaczenie 
przeznaczenia  

 M/U 32 

zabudowa mieszkaniowo - usługowa zawierająca funkcję mieszkaniową MW 24 

i funkcję usługową U 33  w proporcji : zabudowa mieszkaniowa maksymalnie do 
30% pow. użytkowej  

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m

2
, szpitale i domy opieki społecznej, budynki 

związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, garaże boksowe 
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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14, 
2)  elementy kształtowania krajobrazu: oś widokowa - jak na rysunku planu; ustala się korytarz widokowy 

o szerokości 20 m wyznaczony symetrycznie po obu stronach osi widokowej 

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)  linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej ulicy tzw. Nowej Wałowej  - jak 

na rysunku planu, obowiązująca w linii rozgraniczającej ulicy 030-KD80 - jak na rysunku planu, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalnie 30%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 25% (łącznie z realizacją na dachach  nowych 

obiektów),  
4)  intensywność zabudowy, minimalna:2.0                          maksymalna: nie ustala się,                      
5)  wysokość zabudowy, minimalna: 12m,                            maksymalna: w korytarzu, o którym                                           
     z wyłączeniem korytarza , o którym mowa                       mowa w pkt.6.2 - 9m, na pozostałym terenie      
     w pkt. 6.2,                                                                          nie   ustala się,    
6)  formy zabudowy: dowolne, 
7)  kształt dachu: dowolny                                                                                                                                                                                                                                                        

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: nie ustala się,                                        maksymalna:1,74 ha, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: nie ustala się,                            maksymalna: 120 m, 



 24 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0ºdo 180º, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości : nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa:  

a) z ulicy tzw. ulicy Nowej Wałowej (021-KD82 )wyłącznie poprzez ulicę 029-KD81  za 
pośrednictwem dróg wewnętrznych z zastrzeżeniem pkt. 9.1.b,   

b) dopuszcza się obsługę z wybudowanej jednej jezdni odcinka ul. tzw. Nowej Wałowej włączonego 
do Alei Zwycięstwa lub do ulicy Siennickiej, 

2) parkingi:  
a) zgodnie z § 5 uchwały, 
b) w formie parkingów terenowych dopuszcza się realizację najwyżej 25% programu parkingowego,        

3) zaopatrzenie w wodę : z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych :  do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej,  
6) zaopatrzenie w energię elektryczną : z sieci elektroenergetycznej,  
7) zaopatrzenie w gaz : z sieci gazowej,  
8) zaopatrzenie w ciepło :  z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami : po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury:  

a) część terenu znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej (oznaczonej na rysunku 
planu), prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

b) część terenu znajduje się w strefie ochrony ekspozycji, wszelkie inwestycje wymagają 
uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków koncepcji zagospodarowania terenu oraz 
studium sylwety od strony wody z uwzględnieniem ekspozycji i korytarzy widokowych w kierunku 
historycznego zespołu zabudowy Gdańska, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:a) jak w pkt 7 i 12, 
b) w korytarzu widokowym, o którym mowa w pkt.6.2 zakaz wprowadzania zieleni wysokiej oraz  
ograniczenie wysokości zabudowy określone w pkt.7.5, 

3)    zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, 
2) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni towarzyszącej w proporcji minimum 1 

drzewo na 5 miejsc postojowych, 
3) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w pobliżu ulicy ( 021-KD82 ) tzw. 

Nowej Wałowej   zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń akustycznych obniżających poziom 
hałasu 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych w strefie ochrony ekspozycji o której mowa w 
p.10.1 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania – likwidacja istniejącego zainwestowania przemysłowego, wprowadzenie 

zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski, poprawa środowiska, 
3) parametry zabudowy jak w punktach 6 i 7 

 
15. STAWKA PROCENTOWA  
30% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
przed zainwestowaniem należy przeprowadzić badania zasięgu i skali zanieczyszczeń gruntu, 
wynikających z dotychczasowego użytkowania i dokonać niezbędnych prac rekultywacyjnych 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) nową zabudowę oraz wszelkie inne elementy przestrzenne należy kształtować z uwzględnieniem 
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otwarć widokowych od strony wody na Pomnik Solidarności i historyczny zespół zabudowy Gdańska, 
2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
3) istniejący kanał ulgi Potoku Siedlickiego 2,6/1,6 m, 
4) zalecana jednostronna 4 m strefa wyłączenia z zabudowy, nasadzeń  zielenią wysoką i trwałych 

ogrodzeń wzdłuż kanału ulgi, 
5) zaleca się lokalizację zieleni w formie grup drzew i krzewów z wyłączeniem korytarza o którym mowa 

w pkt. 6.2, gdzie zaleca się zieleń średnią i niską, 
6) część terenu w potencjalnym obszarze narażenia na uciążliwość komunikacyjną od ulicy tzw. Nowej 

Wałowej   (021-KD 82 ) 

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 013     2. POWIERZCHNIA 1,61 ha 
3. PRZEZNACZENIE   
Oznaczenie 
przeznaczenia 

          M/U 32 

zabudowa mieszkaniowo - usługowa zawierająca funkcję mieszkaniową MW 24 

i funkcję usługową U 33 bez ustalenia  proporcji pomiędzy funkcjami 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m

2
, szpitale i domy opieki społecznej, budynki 

związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, garaże boksowe 
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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14 

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej ulicy tzw. Nowej Wałowej, - jak 

na rysunku planu, obowiązujące w linii rozgraniczającej ulicy 031-KD80 i równolegle do pierzei 
budynku położonego przy ul. Robotniczej 11,13 – jak na rysunku planu, 

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu :minimalnie 30%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%, 
4) intensywność zabudowy, minimalna: 1,0                            maksymalna: nie ustala się, 
5) wysokość zabudowy, minimalna: 12m,                               maksymalna:  18 m,          
6) formy zabudowy: w typie zabudowy istniejącej, 
7) kształt dachu: stromy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: nie ustala się,                                        maksymalna:1,61ha, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: nie ustala się,                             maksymalna: 100 m, 
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0ºdo 180º, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości : nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: od ulic oznaczonych symbolami : 030-KD80,031-KD80, 
2) parkingi: zgodnie z § 5 uchwały, 
3) zaopatrzenie w wodę : z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych : do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną :z sieci elektroenergetycznej,  
7) zaopatrzenie w gaz :z sieci gazowej,  
8)   zaopatrzenie w ciepło : z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych,  
9)   gospodarka odpadami : po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury:  

a) część terenu znajduje się w granicach  oznaczonej na rysunku planu strefy ochrony 
konserwatorskiej, 

b) część terenu znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy ochrony 
archeologicznej, gdzie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

c) część terenu znajduje się w strefie ochrony ekspozycji, wszelkie inwestycje wymagają 
uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków koncepcji zagospodarowania terenu oraz 
studium sylwety od strony wody z uwzględnieniem ekspozycji i korytarzy widokowych w kierunku 
historycznego zespołu zabudowy Gdańska, 
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2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: a)jak w pkt 7 i 12, 
b)zabudowa nowoprojektowana w typie budynków o wartościach kulturowych przy ul. Robotniczej, 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: 

a) budynki o wartościach kulturowych oznaczone na rysunku planu przy ul. Robotniczej nr 8, 9, 10, 
11a, 11b, 12a, 12b, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; ul. Jana z Kolna nr 27,28,29,30 i ul. Stefana 
Jaracza nr 12a, 12b, 13a, 13b – ochronie podlega charakter budynków i ich detal architektoniczny, 
materiał elewacyjny (cegła)  

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, 
2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w pobliżu ulicy ( 021-KD82 ) tzw. 

Nowej Wałowej   zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń akustycznych obniżających poziom  
hałasu,  

3) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w pierzei ulicy Jana z Kolna  
zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń akustycznych obniżających poziom hałasu 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących, 
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na oznaczonych na planie budynkach o wartościach 

kulturowych 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania – uporządkowanie istniejącego zainwestowania, rehabilitacja istniejącej 

zabudowy o wartościach kulturowych, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie zrehabilitowanej zabudowy w obszar śródmiejski, poprawa 

środowiska, 
3) parametry zabudowy jak w punktach 6 i 7 

15. STAWKA PROCENTOWA  
30% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
na terenach postoczniowych przed zainwestowaniem należy przeprowadzić badania zasięgu i skali 
zanieczyszczeń gruntu, wynikających z dotychczasowego użytkowania i dokonać niezbędnych prac 
rekultywacyjnych 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
2) istniejący ciepłociąg 2x500 mm, 
3) zalecana jednostronna 4 m strefa wyłączenia z zabudowy, nasadzeń  zielenią wysoką i trwałych 

ogrodzeń wzdłuż ciepłociągu, 
4) część terenu w potencjalnym obszarze narażenia na uciążliwość komunikacyjną od ulicy tzw. Nowej 

Wałowej (021-KD82 ), 
5) część terenu w strefie uciążliwości komunikacyjnej ul. Jana z Kolna 

 
 
 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 014     2. POWIERZCHNIA 0,94 ha 
3. PRZEZNACZENIE   
Oznaczenie 
przeznaczenia 

             U33 

 
usługi 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m

2
, szpitale i domy opieki społecznej, budynki 
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związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
budynek o funkcji mieszkaniowo-usługowej przy ul. Jana z Kolna 7 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14  

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy : maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej ul. Jana z Kolna jak na rysunku 

planu,                                                                                                    
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalnie 30%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%,  
4) intensywność zabudowy, minimalna: 2,0                      maksymalna: nie ustala się, 
5) wysokość zabudowy:  

a) na terenie pomiędzy linią wewnętrznego podziału a ul. Jana z Kolna: minimalna nie ustala się, 
maksymalna: 12 m,  

b) na pozostałym terenie minimalna: 12 m, maksymalna: 18 m, 
6) formy zabudowy: wzdłuż ulicy Jana z Kolna (035-KD83) zabudowa pierzejowa, na pozostałym terenie-    

dowolne, 
7)    kształt dachu: dowolny 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: nie ustala się,                                                         maksymalna: 0,94 ha, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: nie ustala się,                                              maksymalna: 70 m, 
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0ºdo 180º, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:  nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: od ulicy 023-KD80,  
2) parkingi:  

a) zgodnie z § 5 uchwały, 
b) w formie parkingów terenowych dopuszcza się realizację najwyżej 25% programu parkingowego, 

3) zaopatrzenie w wodę : z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych : do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną : z sieci elektroenergetycznej,  
7) zaopatrzenie w gaz : z sieci gazowej,  
8) zaopatrzenie w ciepło : z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami : po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury : 

a)teren znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy ochrony archeologicznej- prace 
ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 
     b) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków,  

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: a)jak w pkt 7 i 12, 
b)nowoprojektowana zabudowa zróżnicowana wysokościowo z rozbiciem brył i rozczłonkowaniem 
elewacji, 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych:  
na terenie znajduje się  oznaczony na rysunku planu budynek o  wartościach kulturowych przy ul. Jana 
z Kolna nr 7; ochronie podlegają charakter budynku oraz detal architektoniczny 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości ulicy Jana z 

Kolna i od kolei  zastosowanie zabezpieczeń akustycznych obniżających poziom hałasu  

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych  

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania  
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania: przekształcenie pętli autobusowej na usługi , wprowadzenie nowej zabudowy o 

funkcji usługowej, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski, poprawa środowiska, 
3) parametry zabudowy jak w punkcie 7 



 28 

15. STAWKA PROCENTOWA  
0% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1)teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny  
  Miasta Gdańska, 
2) pas o szerokości 20m od obszarów kolejowych zagospodarować zgodnie z przepisami szczególnymi  

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
2) istniejący kanał sanitarny 1,3/1,95 m, 
3) zalecana jednostronna 4 m strefa wyłączenia z zabudowy, nasadzeń  zielenią wysoką i trwałych 

ogrodzeń wzdłuż kanału sanitarnego, 
4) nową zabudowę oraz wszelkie inne elementy przestrzenne zaleca się kształtować z uwzględnieniem  

widoku w kierunku Placu Solidarności i historycznego zespołu zabudowy Gdańska,  
5) część terenu w strefie uciążliwości komunikacyjnej ul. Jana z Kolna i linii kolejowej- teren 019-KK91 

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 015     2. POWIERZCHNIA 0,23 ha 
3. PRZEZNACZENIE   
Oznaczenie 
przeznaczenia 

             U33 

 
usługi 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m

2
, szpitale i domy opieki społecznej, budynki 

związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
budynki przy ul. Gdyńskich Kosynierów nr 9, 10 i 11 o funkcji usługowo-mieszkaniowej 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14  

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy : maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej ulicy 023-KD80 - jak na rysunku 

planu, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalnie 50%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10%, 
4) intensywność zabudowy, minimalna: 2.0                                         maksymalna: nie ustala się, 
5) wysokość zabudowy: minimalna - 12m,                                           maksymalna: 18m,  
6) formy zabudowy: kamienicowa, ciągła, 
7) kształt dachu: stromy  

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: nie ustala się,                                       maksymalna: 0,23 ha, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: nie ustala się,                           maksymalna: 50 m, 
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego:  od 0ºdo 180º, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości : nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1)    dostępność drogowa: od ulic 023-KD80 i 034-KD80, 
2)    parkingi: zgodnie z §5 uchwały, 
3)   zaopatrzenie w wodę : z sieci wodociągowej, 
4)   odprowadzenie ścieków komunalnych : do kanalizacji sanitarnej, 
5)   odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej, 
6)   zaopatrzenie w energię elektryczną : z sieci elektroenergetycznej,  
7)   zaopatrzenie w gaz : z sieci gazowej,  
8)   zaopatrzenie w ciepło :  z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9)   gospodarka odpadami : po segregacji wywóz na składowisko miejskie 
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury:  

a)teren znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy ochrony archeologicznej- prace 
       ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 
       b) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej : a)jak w pkt 7 i 12, 

b)zabudowa nowoprojektowana w typie sąsiednich  budynków o wartościach kulturowych w pierzei ul. 
Gdyńskich Kosynierów, 

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: 

a) budynki o wartościach kulturowych oznaczone na rysunku planu przy ul. Gdyńskich Kosynierów nr 
9, 10 i 11 – ochronie podlega charakter budynków i ich detal architektoniczny 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
1) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości kolei 

zastosowanie zabezpieczeń akustycznych obniżających poziom hałasu, 
2) wprowadzenie zieleni na powierzchnie nieutwardzone 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących, 
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na oznaczonych na planie budynkach o wartościach 
      kulturowych 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1)    planowane działania: rehabilitacja obiektów o wartościach kulturowych , wprowadzenie nowej 
       zabudowy o funkcji usługowej, 
2)    oczekiwane rezultaty: przekształcenie na funkcje usługowe, poprawa środowiska, 
3)    parametry zabudowy jak w punkcie 7 

15. STAWKA PROCENTOWA  
0% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1)teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru jako historyczny układ urbanistyczny Miasta 
Gdańska, 
2) pas o szerokości 20m od obszarów kolejowych zagospodarować zgodnie z przepisami szczególnymi 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
2) teren w strefie uciążliwości od linii kolejowej (poza obszarem planu) 

 
 

 

KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK  NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 016     2. POWIERZCHNIA  0,04 ha 
3. PRZEZNACZENIE     
Oznaczenie 
przeznaczenia 

            U33 

 
usługi 

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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14 

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy: nie dotyczy,  
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 25%,  
4) intensywność zabudowy: nie dotyczy,                                      
5) wysokość zabudowy: nie dotyczy, 
6) formy zabudowy: nie dotyczy, 
7) kształt dachu: nie dotyczy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: 0,04 ha,                                                             maksymalna: nie ustala się, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: nie ustala się,                                       maksymalna: 30 m, 
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0ºdo 180º, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: od ul. Kolejowej poza granicami planu,  
2) parkingi: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla obsługi zabudowy zlokalizowanej przy ul. 

Kolejowej (poza granicą planu), 
3) zaopatrzenie w wodę : z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych : nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną : z sieci elektroenergetycznej,  
7) zaopatrzenie w gaz : nie dotyczy, 
8) zaopatrzenie w ciepło :  nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami :  po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

część terenu znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej- prace ziemne wymagają 
nadzoru archeologicznego, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 7,12, 17 i 18 
3) zasady ochrony istniejących obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
nie dotyczy 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji nośników reklamowych 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI 
nie dotyczy 

15. STAWKA PROCENTOWA  
0% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
zakaz zabudowy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) teren w strefie uciążliwości komunikacyjnej ulicy 032-KD83 Alei Zwycięstwa i torów kolejowych, 
2)  teren jest integralną częścią zespołu budynków położonych w rejonie ulicy Kolejowej-zaleca się 

wspólne zagospodarowanie 

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 017     2. POWIERZCHNIA 0,06 ha 
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3. PRZEZNACZENIE  
Oznaczenie 
przeznaczenia 

            Z 64 

zieleń krajobrazowo - ekologiczna 

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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14  
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1)linie zabudowy: nie dotyczy, 
2)wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, 
3)minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:100%, 
4)intensywność zabudowy: nie dotyczy,                    
5)wysokość zabudowy: nie dotyczy, 
6)formy zabudowy: nie dotyczy, 
7)kształt dachu: nie dotyczy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna:0,06 ha,                                                 maksymalna: nie ustala się, 
2) szerokość frontu działki: nie dotyczy, 
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dostępność drogowa: poprzez teren 016-U33 od ul. Kolejowej poza granicami planu, 
2) parkingi: wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę : z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych : nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej,                      
6) zaopatrzenie w energię elektryczną : z sieci elektroenergetycznej,  
7) zaopatrzenie w gaz : nie dotyczy,  
8) zaopatrzenie w ciepło : nie dotyczy,  
9) gospodarka odpadami :  po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

część terenu znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej (oznaczonej na rysunku planu). 
prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 7 i 12, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
maksymalne zachowanie istniejącej zieleni 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji nośników reklamowych 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie dotyczy 

15. STAWKA PROCENTOWA  
0% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
pas o szerokości 20m od obszarów kolejowych zagospodarować zgodnie z przepisami szczególnymi 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
nie ustala się 
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KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 018     2. POWIERZCHNIA 0,27 ha 
3. PRZEZNACZENIE   
Oznaczenie 
przeznaczenia 

            KK91 

szlaki i bocznice kolejowe 

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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14  
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy: nie dotyczy,  
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy,  
4) intensywność zabudowy: nie dotyczy, 
5) wysokość zabudowy: nie dotyczy, 
6) formy zabudowy: nie dotyczy, 
7) kształt dachu: nie dotyczy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki: nie dotyczy,                                           
2) szerokość frontu działki: nie dotyczy,                           
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.  
1) dostępność drogowa : od ul. Kolejowej poza granicami planu, 
2) parkingi: wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych : nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną : z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
8) zaopatrzenie w ciepło : nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami : po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

część terenu znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej (oznaczonej na rysunku planu). 
prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 7 i 12, 

3) zasady ochrony istniejących obiektów: nie dotyczy 
 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
nie ustala się 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji nośników reklamowych  
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie dotyczy 

15. STAWKA PROCENTOWA  
0% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
nie dotyczy 
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy  

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
nie ustala się 

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 019     2. POWIERZCHNIA 0,35 ha 
3. PRZEZNACZENIE   
Oznaczenie 
przeznaczenia 

            KK91 

szlaki i bocznice kolejowe 

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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14  
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: nie dotyczy,  
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy, 
4)  intensywność zabudowy: nie dotyczy,                                      
5) wysokość zabudowy: nie dotyczy, 
6) formy zabudowy: nie dotyczy, 
7) kształt dachu: nie dotyczy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki: nie dotyczy,                                         
2) szerokość frontu działki: nie dotyczy,                            
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy, 
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy. 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ   
1) dostępność drogowa: od Alei Zwycięstwa (032-KD83),  
2) parkingi: wyklucza się, 
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych : nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną : z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,  
8) zaopatrzenie w ciepło : nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami : po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

a)część terenu znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej (oznaczonej na rysunku 
planu), prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 
b) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 7 i 12, 

3) zasady ochrony istniejących obiektów: nie dotyczy, 
11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
nie ustala się 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji nośników reklamowych  
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
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14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie dotyczy 

15. STAWKA PROCENTOWA 
0% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
nie ustala się 

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 020     2. POWIERZCHNIA 1,92 ha 
3. PRZEZNACZENIE  
Oznaczenie 
przeznaczenia 

            P/U 42 

tereny produkcyjno-usługowe 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE  
produkcja inna niż stoczniowa oraz usługi inne niż: ochroniarskie, gastronomiczne, obsługi środków 
transportu i stolarskie 

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM  
funkcje portowe 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14  
7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: wzdłuż południowej granicy z terenem 001-U33 - jak na rysunku planu,  
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalnie 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:10%, 
4) intensywność zabudowy, minimalna: 0,1                                       maksymalna: nie ustala się, 
5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się,                             maksymalna: 30 m,  
6) formy zabudowy: dowolne, 
7) kształt dachu: dowolny 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1) wielkość działki, minimalna: nie ustala się,                                        maksymalna: 1,92 ha, 
2) szerokość frontu działki, minimalna: nie ustala się,                            maksymalna: 100m, 
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 0-180

º
, 

4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ   
1) dostępność drogowa: od ulicy Jana z Kolna poprzez teren poza granicami planu i przez teren 001-U33, 
2) parkingi: zgodnie z § 5 uchwały, 
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych : do kanalizacji sanitarnej,    
5) odprowadzenie wód opadowych : do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,     
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,  
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
nie dotyczy 

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu 



 35 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie dotyczy 

15. STAWKA PROCENTOWA 
0% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
cały teren objęty granicą odlądową portu morskiego w Gdańsku, wszelkie zmiany sposobu użytkowania i 
zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1) ustala się minimalną rzędną urządzeń przeciwpowodziowych na 2,50 m n.p.m., 
2) zagospodarowanie terenu w pasie o szerokości 10 m przyległym do nabrzeża wymaga nadzoru 
    właściwego terytorialnie organu administracji morskiej 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
2) dla terenu położonego w granicach portu morskiego w Gdańsku istnieje konieczność zapewnienia 
    dostępu w celu kontynuowania działalności statutowej właściwego terytorialnie organu administracji 
    morskiej, 
3) planowana kablowa linia wysokiego napięcia 110kV 

 
KARTA TERENU DROGOWA 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 021     2. POWIERZCHNIA  5,51ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD82 

ulica zbiorcza – odcinek projektowanej ul. tzw. Nowej Wałowej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających od 36 do 50m - jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 60 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu – 3.5 m, 
4) przekrój – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 
5)   dostępność do terenów przyległych – wyłącznie poprzez zjazdy do terenów 001-U33,003-M/U33, 005-

M/U32 o których mowa w kartach w/w terenów, 
6)   wyposażenie – torowisko tramwajowe, chodniki, ścieżka rowerowa główna 

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowania z Aleją Zwycięstwa i ul. Elbląską, Jana z Kolna i Siennicką 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

a) część terenu znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy ochrony 
archeologicznej, prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

b) część terenu znajduje się w strefie ochrony ekspozycji historycznego zespołu zabudowy Gdańska 
i Placu Solidarności, 

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10 i 13, 

3) zasady ochrony istniejących obiektów: na terenie znajdują się  oznaczone na rysunku planu budynki 
dawnej stoczni o wartościach kulturowych (numeracja budynków według ewidencji stoczniowej): nr 
139A (budynek biurowy), nr 138A (centrala telefoniczna), nr 173A (warsztat); do czasu budowy ulicy 
tzw. Nowej Wałowej na tym odcinku ochronie podlega ich charakter oraz detal architektoniczny 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 
2) wzdłuż terenów 003-M/U32, 004-U51, 005-M/U32, 012-M/U32, 013-M/U32 w miarę potrzeby realizacja 

urządzeń technicznych ochrony akustycznej 
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8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI 
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania : likwidacja istniejącego zainwestowania przemysłowego, realizacja ulicy, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski ( fragment ringu  
    śródmiejskiego), 
3) parametry infrastruktury technicznej jak w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) zgodnie z § 3 uchwały, 
2)do czasu realizacji jednej jezdni ulicy tzw. Nowej Wałowej dopuszcza się połączenie dwóch odcinków 
  Drogi do Wolności : 002-KX i 008-KX 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1)w granicach strefy ochrony ekspozycji zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 
2)zakaz lokalizacji nośników reklamowych na oznaczonych w planie budynkach o wartościach kulturowych, 
3) wprowadzenie pojedynczego szpaleru drzew po obu stronach ulicy z wyłączeniem korytarza, o którym  
   mowa w pkt. 13.1 - i odcinka ulicy graniczącego z Drogą do Wolności, na których należy wprowadzić 
   zieleń średnią i niską. 
11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
część terenu objęta granicą portu morskiego w Gdańsku, wszelkie zmiany sposobu użytkowania i 
zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie  organem administracji morskiej 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
1) osie widokowe jak na rysunku planu; ustala się korytarze widokowe o szerokości 20 m wyznaczone 

symetrycznie po obu stronach osi widokowych, 
2) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej w obrębie korytarzy o których mowa w pkt. 13.1 wyznaczonego 

osiowo wzdłuż osi  widokowej- jak na rysunku planu- oraz  na granicy z Drogą do Wolności 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
planowana kablowa linia wysokiego napięcia 110 kV 

 
KARTA TERENU 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI            

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 022     2. POWIERZCHNIA 0,11ha 
3. PRZEZNACZENIE   

Oznaczenie 
przeznaczenia 
        KX 

 
ciąg pieszy  

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 pkt 7, 8, 10, 11, 12, 14, 
2)elementy kształtowania krajobrazu: oś widokowa - jak na rysunku planu  

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1) linie zabudowy: nie dotyczy, 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy, 
4) intensywność zabudowy: nie dotyczy, 
5) wysokość zabudowy: nie dotyczy, 
6) formy zabudowy: nie dotyczy, 
7) kształt dachu: nie dotyczy, 
8) inne: szerokość 15m – jak na rysunku planu 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
1)wielkość działki, minimalna: 0,05ha                                             maksymalna: nie ustala się,  
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2)szerokość frontu działki: nie dotyczy,                       
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 0º do 180º, 
4)obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1)dostępność drogowa: dostępność komunikacyjna od ul. Jana z Kolna i Alei Zwycięstwa,                                                   
2) parkingi: wyklucza się,                                                                                                                                                 
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy, 
4) odprowadzenie ścieków komunalnych: nie dotyczy, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,                                                                         
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,   
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy, 
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy, 
9) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko miejskie 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury : teren znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy 

ochrony archeologicznej, gdzie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 7 i 12, 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych wpisanych do rejestru zabytków: nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
nie ustala się 
12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji nośników reklamowych 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
do czasu realizacji przynajmniej jednej jezdni ulicy tzw. Nowej Wałowej z włączeniem do Alei Zwycięstwa i 
realizacją ciągu pieszego – ulica lokalna 
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie dotyczy 

15. STAWKA PROCENTOWA  
0% 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1) teren znajduje się w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, 
2) pas o szerokości 20m od obszarów kolejowych zagospodarować zgodnie z przepisami szczególnymi   

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ Miasta Gdańska 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  
nie ustala się 

 
 
 
KARTA TERENU DROGOWA 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 023     2. POWIERZCHNIA 0,17 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD80 

ulica dojazdowa – odcinek istniejącej ul. Gdyńskich Kosynierów i ulica 

projektowana 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających od 12 do 14 m - jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 30 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu- 3.0 m, 
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
5) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
6) wyposażenie – chodniki 
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5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ul. Jana z Kolna 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: a)teren znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej, prace 

ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 
        b) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów : nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI 
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania – likwidacja istniejącego zainwestowania przemysłowego, realizacja ulicy, 
2)oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski ( fragment ringu         
    śródmiejskiego), 
3)  parametry infrastruktury technicznej jak w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zgodnie z § 3 uchwały 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji nośników reklamowych 
11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1)teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny 
Miasta Gdańsk, 
2) pas o szerokości 20m od terenów kolejowych zagospodarować zgodnie z przepisami szczególnymi 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

 
 
 
 
 
 
 
 
KARTA TERENU DROGOWA 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER    024     2. POWIERZCHNIA 0,47 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD81 

ulica lokalna – ul. Rybaki Górne 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – od 18 do 24 m - jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 30 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu – 3.0m, 
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
5) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
6) wyposażenie - chodniki 
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5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z projektowaną ul. tzw. Nową Wałową (036-KD83) i ul. Wałową (poza granicą planu) 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

a) część terenu znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej, prace ziemne wymagają 
nadzoru archeologicznego, 

b) teren znajduje się w strefie ochrony ekspozycji historycznego zespołu zabudowy Gdańska,  
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów : nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY 
wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania : realizacja nowej ulicy i modernizacja istniejącej ulicy, 
2)oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski,  
3)parametry infrastruktury technicznej jak w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zgodnie z § 3 uchwały  

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji nośników reklamowych                                                                                                  
11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

 
 
 
 
 
 
 
 
KARTA TERENU DROGOWA 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 025     2. POWIERZCHNIA 0,087 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD80 

ulica dojazdowa – ul. Lisia Grobla 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 12 m, 
2) prędkość projektowa – 30 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu – 3.0 m, 
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
5) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
6) wyposażenie – chodniki 

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ul. Wałową (poza granicą planu) 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

a) teren znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej, 
prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

b) teren znajduje się w strefie ochrony ekspozycji historycznego zespołu zabudowy Gdańska,  
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów : nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania : modernizacja istniejącej ulicy, 
2)oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski,  
3)parametry infrastruktury technicznej jak w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zgodnie z § 3 uchwały 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji nośników reklamowych 
11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARTA TERENU DROGOWA 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 026     2. POWIERZCHNIA 0,055 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD80 

ulica dojazdowa - projektowana 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 10m, 
2) prędkość projektowa – 30 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu – 3.0 m, 
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
5) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
6) wyposażenie – chodniki 

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ul. Wałową (poza granicą planu) 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

a) teren znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy ochrony archeologicznej, 
prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

b) teren znajduje się w strefie ochrony ekspozycji historycznego zespołu zabudowy Gdańska  
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów : nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY 
wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania: modernizacja istniejącej ulicy, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski,  
3) parametry infrastruktury technicznej jak w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
zgodnie z § 3 uchwały 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
 zakaz lokalizacji nośników reklamowych 

11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU 
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARTA TERENU DROGOWA 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 027     2. POWIERZCHNIA 0,18 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD81 

ulica lokalna – ul. Łagiewniki 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających od 16 do 20 m - jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 50 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu - 3.0 m, 
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
5) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
6) wyposażenie – chodniki 

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowania z ul. Wałową i ul. Jana z Kolna 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

a) teren znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej,  
prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

b) teren znajduje się w strefie ochrony ekspozycji historycznego zespołu zabudowy Gdańska,  
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów : nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania : modernizacja istniejącej ulicy, 
2)oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski,  
3)parametry infrastruktury technicznej jak w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zgodnie z § 3 uchwały 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji nośników reklamowych 

11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARTA TERENU DROGOWA 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 028    2. POWIERZCHNIA 0,69 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD83 

ulica główna – ul. Wały Piastowskie 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających od 50 do 110 m - jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 60 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu – 3.5 m, 
4) przekrój – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 
5) dostępność do terenów przyległych – ograniczona do istniejących zjazdów, 
6) wyposażenie – torowisko tramwajowe ,ścieżka rowerowa główna, chodniki 

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ul. Podwale Grodzkie i ul. Jana z Kolna 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: a)teren znajduje się granicach strefy ochrony archeologicznej, prace 

ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 
       b) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów: nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
1) wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej, 
2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni 

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
 teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania : modernizacja istniejącej ulicy, 
2)oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski,  
3)parametry infrastruktury technicznej jak w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
zgodnie z § 3 uchwały 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji nośników reklamowych 
11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny 
Miasta Gdańsk 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
zakaz wprowadzania zieleni wysokiej w obrębie osi widokowej - jak na rysunku planu 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

KARTA TERENU DROGOWA 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 029     2. POWIERZCHNIA 0,44 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD81 

ulica lokalna – projektowana 

 
4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających od 14 do 20m - jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 30 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu – 3.0 m, 
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
5) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
6) wyposażenie – chodniki 

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowania z ul. Jana z Kolna i ul. tzw.  Nową Wałową  

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

a) teren znajduje się w granicach w strefie ochrony ekspozycji, 
b) teren znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej,  

prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów : nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej 
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8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania : likwidacja istniejącego zainwestowania przemysłowego, realizacja nowej ulicy, 
2)oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski, 
3)parametry infrastruktury technicznej jak w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zgodnie z § 3 uchwały 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
 zakaz lokalizacji nośników reklamowych 
11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW] 
nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

 
KARTA TERENU DROGOWA 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 030     2. POWIERZCHNIA 0,29 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD80 

ulica dojazdowa – projektowana  

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – od 14 do 15.0m, 
2) prędkość projektowa – 30 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu – 3.0 m, 
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
5) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
6) wyposażenie – chodniki 

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
skrzyżowanie z ulicą projektowaną 029 - KD81 i dalej z ulicą tzw. Nową Wałową i ulicą Jana z Kolna 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

a) teren znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej, 
 prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 

b) teren znajduje się w strefie ochrony ekspozycji historycznego zespołu zabudowy Gdańska,  
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów : nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY 
wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania: likwidacja istniejącego zainwestowania przemysłowego, realizacja nowej ulicy, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski,  
3) parametry infrastruktury technicznej jak w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
zgodnie z § 3 uchwały 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
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zakaz lokalizacji nośników reklamowych 

11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

 
KARTA TERENU DROGOWA 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 031     2. POWIERZCHNIA 0,19 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD80 

ulica dojazdowa – ul. Robotnicza 

 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10m - jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 30 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu – 3.0m, 
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
5) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń,  
6) wyposażenie – chodniki 

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
 poprzez skrzyżowanie z ul. projektowaną  030-KD80 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

a) teren znajduje się w granicach  strefy ochrony konserwatorskiej, 
b) teren znajduje się w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy ochrony archeologicznej,     

prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 
c) teren znajduje się w strefie ochrony ekspozycji historycznego zespołu zabudowy Gdańska,  

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów : nie dotyczy 

 
7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania: likwidacja istniejącego zainwestowania przemysłowego, modernizacja istniejącej 
   ulicy, 
2)oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski,  
3) parametry infrastruktury technicznej jak w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zgodnie z § 3 uchwały 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 
2) oś widokowa -  jak na rysunku planu 

11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
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13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

 
KARTA TERENU DROGOWA 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 032     2. POWIERZCHNIA 0,27 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD83 

ulica główna – fragment Alei Zwycięstwa 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  od 30 do 50m - jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 60 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu – 3.5 m, 
4) przekrój – dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, 
5) dostępność do terenów przyległych – poprzez zjazdy istniejące, 
6) wyposażenie – torowisko tramwajowe, ścieżka rowerowa główna, chodniki 

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
z ul. Podwale Grodzkie (kontynuacja) oraz ul. Grunwaldzką (kontynuacja) 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: a)część terenu znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej, 

prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 
     b) część terenu położona w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów : nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY 
1) wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej, 
2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni 

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
nie dotyczy 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zgodnie z § 3 uchwały 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji nośników reklamowych 

11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1) część terenu położona w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ 
urbanistyczny Miasta Gdańsk, 
2) pas o szerokości 20m od obszarów kolejowych zagospodarować zgodnie z przepisami szczególnymi 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
planowana kablowa linia wysokiego napięcia 110 kV 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

 
KARTA TERENU DROGOWA 



 47 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 033     2. POWIERZCHNIA 0,14 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD82 

ulica zbiorcza – fragment projektowanej ul. tzw. Nowej Wałowej 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających od 50 do 80m - jak na rysunku planu,  
2) prędkość projektowa – 60 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu – 3.5 m, 
4) przekrój – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,   
5) dostępność do terenów przyległych – wyklucza się, 
6) wyposażenie – ścieżka rowerowa główna, chodniki  

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez węzły z Aleją Zwycięstwa oraz ul. Elbląską 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu znajduje się w planu granicach strefy ochrony 

archeologicznej, prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów : na terenie znajduje się budynek o wartościach kulturowych 

przy ul. Kolejowej 2; do czasu budowy drogi na tym odcinku ochronie podlega jego charakter oraz 
detal architektoniczny 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY  
wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania : likwidacja obiektu , o którym mowa w pkt. 6.3, realizacja nowej ulicy, 
2)oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski,  
3) parametry infrastruktury technicznej  jak w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zgodnie z § 3 uchwały 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji nośników reklamowych 

11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
planowana kablowa linia wysokiego napięcia 110 kV 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

 
KARTA TERENU DROGOWA 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 034     2. POWIERZCHNIA 0,15 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD80 

ulica dojazdowa – ul. Gdyńskich Kosynierów 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
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1) szerokość w liniach rozgraniczających od 14 do 16 m - jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa - 30 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu – 3.0 m, 
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,  
5) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 
6) wyposażenie – chodniki 

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
poprzez skrzyżowanie z ul. Jana z Kolna 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: a) teren znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej, prace 

ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, 
     b) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów: nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY 
wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania : modernizacja istniejącej ulicy, 
2) oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski,  
3) parametry infrastruktury technicznej jak w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zgodnie z § 3 uchwały 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
zakaz lokalizacji nośników reklamowych 

11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
1) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny 
Miasta Gdańsk, 
2) pas o szerokości 20m od obszarów kolejowych zagospodarować zgodnie z przepisami szczególnymi 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
planowana kablowa linia wysokiego napięcia 110 kV 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 

 
 
KARTA TERENU DROGOWA 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 
SOLIDARNOŚCI   

 NR EW. PLANU 1128 

1. KARTA TERENU NUMER 035     2. POWIERZCHNIA 2,68 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 
Oznaczenie 
przeznaczenia 

KD83 

ulica główna – odcinek ul. Jana z Kolna 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  od 25 do 48 m - jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa – 60 km/h, 
3) szerokość pasa ruchu – 3.5 m, 
4) przekrój – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 
5) dostępność do terenów przyległych – ograniczona do skrzyżowań, 
6) wyposażenie – torowisko tramwajowe, ścieżka rowerowa, chodniki 

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM  
Poprzez skrzyżowanie z ul. Marynarki Polskiej, z projektowaną Drogą Czerwoną i projektowaną ul. tzw. 



 49 

Nową Wałową 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: 

a) część terenu znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej, prace ziemne wymagają 
nadzoru archeologicznego, 

b) część terenu znajduje się w strefie ochrony ekspozycji historycznego zespołu zabudowy Gdańska 
i Placu Solidarności, 

c) część  terenu położona w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: jak w pkt 10, 
3) zasady ochrony istniejących obiektów: nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY ŚRDODWISKA I PRZYRODY 
1) wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej, 
2) wzdłuż terenu 013-M/U32 w miarę potrzeby realizacja urządzeń technicznych ochrony akustycznej 

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI  
teren objęty granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania : modernizacja istniejącej ulicy, 
2)oczekiwane rezultaty: włączenie nowego zainwestowania w obszar śródmiejski,  
3)parametry infrastruktury technicznej jak w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zgodnie z § 3 uchwały 

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
 w granicach wpisu do rejestru i strefy ochrony ekspozycji zakaz lokalizacji nośników reklamowych 

11. STAWKA PROCENTOWA 
0 % 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
1)część terenu położona w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ 
urbanistyczny Miasta Gdańsk, 
2) pas o szerokości 20m od obszarów kolejowych zagospodarować zgodnie z przepisami szczególnymi 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU  
planowana kablowa linia wysokiego napięcia 110 kV 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 
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§ 7 
 

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są: 
1) część graficzna - rysunek planu GDAŃSK NOWE MIASTO – STOCZNIA, PLAC 

SOLIDARNOŚCI  w skali  1: 2000 (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). 

 
§ 8 

 
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do: 
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z 

dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, 
2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Gdańska. 
 

§ 9 
 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem §8, który wchodzi w życie z 
dniem podjęcia uchwały. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska 

 
 

 

         Bogdan Oleszek 
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Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/903/04 

Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2004 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia, Plac Solidarności   

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  
 

1.   W uwagach wniesionych dnia 16.04.2004r. przez Stowarzyszenie 
Akcjonariuszy i Obrońców Stoczni Gdańskiej „ARKA” podnosi uzupełnienie i 
zmiany w zapisach w projekcie planu. Poruszone sprawy ujęto w 5 punktach. 
Jedynie punkty 2 i 4 są uwagami w rozumieniu artykułu 18 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.  
 W punkcie 2) Stowarzyszenie  wnosi o przeprowadzenie uzgodnień z Biurem 
Rozwoju Stoczni Gdańskiej S.A., oraz oznaczenie obiektów Stoczni: 

- półdokowych pochylni A1, A2 
- placów wokółpochylniowych 
- nazw obiektów historycznych 
- pochylni płaskiej A4 

W punkcie 4) Stowarzyszenie stwierdza, że tereny stoczni nie nadają się pod 
funkcję mieszkaniową z powodu skażenia ziemi i struktury geologicznej terenu. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione 
 

2.   Uwaga wniesiona dnia 17.05.2004 roku przez państwo Elżbietę i Krzysztofa 
Krzaczkowskich zam. w Gdańsku przy ul. Nowowiejskiej 9/6, w której w/w 
kwestionują prowadzenie drogi oznaczonej w planie symbolem 029KD81              
w miejscu istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Nowowiejskiej 8 i 9. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona. 

 

3. Uwagi wniesione dnia 20.05.2004 roku przez „Synergię 99” Sp. z o.o. 
W uwagach „Synergia 99” porusza w punktach 2, 3, 4 problem dopuszczenia  

obsługi komunikacyjnej terenów 003, 005, 009, 012 inaczej niż określono w planie 
(bez wybudowania połączenia ulicy tzw. Nowej Wałowej poprzez wiadukt nad 
torami z węzłem Brama Oliwska).  

W punkcie 2 Synergia wnosi o korektę zapisów dotyczących obiektów              
o wartościach kulturowych (bud. 34A, 47A, 35A, 36A) 

W punkcie 6 Synergia wnosi o obniżenie stawki procentowej będącej 
podstawą wyznaczenia opłaty od wzrostu wartości gruntów w związku                   
z uchwaleniem planu (art. 36.4) z 30% do minimalnej przewidzianej prawem. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 

 

W swoich uwagach Synergia w punkcie 1, 2, 5 i 6 porusza problem 
istniejącego zainwestowania i jego obsługi z istniejących dróg, dopuszczenia 
realizacji kładek pieszych nad ulicą tzw. Nową Wałową oraz możliwości 
równoległych realizacji obiektów kubaturowych i infrastruktury technicznej. 
Powyższe działania są zgodne z przedstawionym do uchwalenia planem. 
 

Wszystkie powyższe uwagi wpłynęły w terminie. 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXVIII/903/04 

Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2004 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego Gdańsk 

Nowe Miasto- Stocznia, Plac Solidarności 

 
 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej. 
 
 

1.Budowa dróg:  
1) odcinek projektowanej ul. tzw Nowej Wałowej, – o przekroju: 2 jezdnie po 

dwa pasy ruchu z chodnikami, ścieżką rowerową i torowiskiem 
tramwajowym wraz z uzbrojeniem – 1350 m; nr karty terenu 021-KD82         
i 033-KD82 

- realizowana z budżetu gminy, 
- istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy 

strukturalnych UE (w zakresie budowy drogi oraz uzbrojenia 
pozostającego w gestii gminy) i współfinansowanie na podstawie 
umowy z zainteresowanym inwestorem,   

- w przypadku realizacji etapowej, pierwszy etap obejmuje jedną 
jezdnię włączoną do al. Zwycięstwa lub ul. Siennickiej (poza granicą 
planu), 

- w przypadku włączenia do ul. Siennickiej  uwarunkowaniem 
zewnętrznym jest wykonanie  odcinka ul. tzw. Nowej Wałowej           
o długości ok. 1000  m, poza granicami planu, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2)   projektowana ulica lokalna – ul. Rybaki Górne – o przekroju: jedna 

jezdnia, dwa pasy ruchu, z chodnikiem wraz z uzbrojeniem  – 170 m,         
nr karty terenu 024-KD81 

- realizowana z budżetu gminy, 
- istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy             

z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie uzbrojenia 
pozostającego w gestii gminy - ze środków NFOŚ lub WFOŚ,       

                                                           
3)  projektowana ulica lokalna – o przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,    

z chodnikiem wraz z uzbrojeniem – 300 m, nr karty terenu 029-KD81   
- realizowana z budżetu gminy, 
- istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy             

z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie uzbrojenia 
pozostającego w gestii gminy - ze środków NFOŚ lub WFOŚ,                                                                
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4) projektowana ulica dojazdowa – nowy odcinek ul. Kosynierów o przekroju: 
jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, z chodnikiem wraz z uzbrojeniem – 200 m, 
nr karty terenu 023-KD80, 

- realizowana z budżetu gminy, 
- istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy             

z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie uzbrojenia 
pozostającego w gestii gminy - ze środków NFOŚ lub WFOŚ,                                                                 

                                                               
5) projektowana ulica dojazdowa – o przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy 

ruchu, z chodnikiem wraz z uzbrojeniem – 200 m, nr karty terenu 030-
KD80, 

- realizowana z budżetu gminy, 
- istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy             

z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie uzbrojenia 
pozostającego w gestii gminy - ze środków NFOŚ lub WFOŚ,                                                                 

                                                                
 
6) W skład uzbrojenia dróg wchodzą:  

- wodociągi, 
- przewody kanalizacji sanitarnej, 
- przewody kanalizacji deszczowej , 
- linie elektroenergetyczne, 
- ciepłociągi,  
- gazociągi, 

wraz z urządzeniami sieciowymi.  
Wodociągi, przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowane ze środków 
budżetowych gminy. 
Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi realizowane są przez 
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje. 

 
 

2. Budowa GPZ Stocznia wraz z liniami wysokiego napięcia  
- realizowana przez przedsiębiorstwo energetyczne, 
- uwarunkowaniem zewnętrznym jest wykonanie poza granicami 

planu  linii kablowych zasilających 110 kV   o długości 3950m.  
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UZASADNIENIE 
 

Przedstawiony do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia, Plac Solidarności powstał             
w oparciu o uchwałę nr XII/373/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2003r. 
o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

Sporządzenie planu miejscowego dla obszarów objętych uchwałą 
uzasadnione jest koniecznością dokonania przekształceń funkcjonalnych 
i przestrzennych pozwalających na umożliwienie wykorzystania obszaru dotychczas 
użytkowanego jako przemysłowy na funkcje charakterystyczne dla terenów 
śródmiejskich przy jednoczesnym wyodrębnieniu obszaru dla ciągle funkcjonującej 
stoczni oraz rozwiązanie problemów komunikacyjnych w powiązaniu z pozostałym 
obszarem śródmieścia.   
           Obszar objęty planem obejmuje tereny o powierzchni około 64 ha należące 
w przeważającej części do jednego użytkownika wieczystego – „Synergia 99” Sp. z 
o.o. i zdominowany jest przez zagospodarowanie przemysłowo-składowe. 
Z uwagi na istniejącą strukturę własności ze znaczną przewagą użytkowania 
wieczystego- przy realizacji planu należy liczyć się z faktem, że wyznaczenie 
przestrzeni publicznych, komunikacji kołowej (m.in. ul. tzw. Nowej Wałowej) i pieszej 
nastąpi na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym, co skutkować może 
roszczeniami do Gminy z art. 36 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Jednocześnie wystąpi korzystna dla utrzymania ładu przestrzennego 
sytuacja, że dla dużych obszarowo działek występuje jeden użytkownik wieczysty, a 
więc sterowanie procesami inwestycyjnymi może być bardziej skoordynowane. 
            W obszarze planu proces degradacji przestrzeni przyspieszyła likwidacja 
dotychczasowych funkcji portowych i stoczniowych. Jedynie fragment terenu  
położony po zachodniej stronie, obejmujący pochylnie, jest użytkowany jako teren o 
funkcji stoczniowej.  

Omawiany teren wykazuje cechy charakterystyczne dla postindustrialnego 
krajobrazu kulturowego. Wartości kulturowe związane są głównie z wygasającą 
funkcją przemysłowo-składową. W planie oznaczono cenne kulturowo obiekty, dla 
których obowiązuje zachowanie i eksponowanie historycznej autentycznej substancji 
zabytkowej.     

Założeniem planu jest  przeznaczenie terenów poprzemysłowych na funkcje 
usługowe i usługowo - mieszkaniowe o dużym prestiżu przy jednoczesnym 
pozostawieniu w rejonie pochylni funkcji stoczniowej. Tereny te spina oś 
komunikacyjna - projektowana ulica tzw. Nowa Wałowa, będąca fragmentem ringu 
śródmiejskiego, realizowana jako miejska ulica zbiorcza z linią tramwajową.  W 
planie ustalono przebieg ulicy tzw. Nowej Wałowej oraz określono miejsca włączeń 
komunikacji lokalnej. Ustalenia dotyczące tzw. Nowej Wałowej zostały wprowadzone 
do planu jako wynik wielorakich analiz i wariantowych koncepcji przebiegu trasy. 

 Ze względu na fakt, że na omawianym obszarze przewiduje się atrakcyjny 
teren o funkcji mieszkaniowej w planie zalimitowano ilość mieszkań w granicach 
planu przyjmując chłonność minimalną 5,5 tys. mieszkańców i maksymalną 12 tys. 
mieszkańców. Taka ilość mieszkańców wymusza realizację usług z  zakresu usług 
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infrastruktury społecznej oświaty podstawowej. W planie został zarezerwowany teren 
na ten cel. 

 Zakłada się średnią intensywność zabudowy na poziomie 3,0. Zaleca się 
dominanty wysokościowe w celu wyeksponowania kompozycji urbanistycznej. 
Jednocześnie nie przewiduje się płaskich, jedno, lub dwukondygnacyjnych 
wielkoprzestrzennych obiektów handlowych.   

Wykorzystując wszystkie walory nadwodnego położenia wzdłuż brzegu rzeki - 
Martwej Wisły - zaprojektowano bulwar nadwodny z ciągiem pieszym i rowerowym. 
Będzie to współczesny „front wodny”, nadbrzeżny bulwar będący przedłużeniem 
historycznego Długiego Pobrzeża. Niewątpliwą atrakcją  turystyczną nowego „frontu 
wodnego” jest fakt, że po drugiej stronie kanału stoczniowego znajduje się działająca 
stocznia. 

Główną konstrukcję kompozycyjno-funkcjonalną planu tworzą: 
- Plac Solidarności wraz z Drogą do Wolności – miejsca związane silnie 
  z współczesną historią Wybrzeża, 
- ulica tzw. Nowa Wałowa, 
- Nowe Pobrzeże z bulwarami nadwodnymi wzdłuż terenów dawnej Stoczni  
  Cesarskiej aż do basenu, przy którym zlokalizowane są pochylnie. 

 
Uchwalenie planu miejscowego dla obszaru objętego niniejszą uchwałą 

pozwoli na doinwestowanie terenu funkcjami charakterystycznymi dla śródmieść 
i powiązanie ich z pozostałym terenem Śródmieścia poprzez ulicę tzw. Nową Wałową 
i prostopadłe ulice lokalne. Pozwoli przekształcić tereny poprzemysłowe w 
wielofunkcyjne centrum Gdańska otwarte na Martwą Wisłę. Umożliwi też stworzenie 
odpowiedniej oprawy dla Pomnika Trzech Krzyży, ukształtowanie Placu Solidarności 
wraz z projektowanymi i adaptowanymi obiektami związanymi z etosem 
„Solidarności”. Plan przewiduje również lokalizację obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², będących magnesem ściągającym ruch w 
tę część Śródmieścia.     
         W planie nie występują ustalenia konfliktowe w aspekcie ich wpływu na 
środowisko. 
            

Usytuowanie obszaru przy akwenie, z jednoczesną obsługą przez ulicę tzw. 
Nową Wałową spowoduje, że teren może stać się bardzo atrakcyjny dla inwestorów i 
w przyszłości znacznie zyskać na wartości. Ustalenia planu umożliwiają etapowanie 
ulicy tzw. Nowej Wałowej poprzez  wybudowanie w pierwszej fazie realizacji jednej 
jezdni odcinka tej trasy, bez tramwaju, włączonego do Alei Zwycięstwa lub do ulicy 
Siennickiej co umożliwi obsługę pierwszych z  planowanych inwestycji. 
           Uchwalenie planu miejscowego dla terenu objętego niniejszym opracowaniem, 
poprzez przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne uruchamia możliwości 
inwestycyjne i zwiększa dostępność terenu dla potencjalnych inwestorów. Należy 
więc spodziewać się większego ożywienia na rynku nieruchomości w tej części 
Miasta – oraz w konsekwencji wzrostu cen nieruchomości gruntowych. Poza 
terenami rezerwowanymi na cele publiczne wartość wszystkich terenów wzrasta-nie 
występują tereny, których wartość ulega obniżeniu. 

Gmina poniesie koszty z uwagi  na infrastrukturę(choć może się spodziewać 
pewnych zysków ze sprzedaży gruntów) oraz z tytułu przejęcia gruntów na cele 
publiczne, które częściowo mogłyby być zrekompensowane przez rentę planistyczną 
pobraną zgodnie z art.36 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 
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dnia 27 marca 2003r w przypadku sprzedaży przez właścicieli terenów, gdzie stawka 
procentowa została ustalona na 30%. 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Nowe 

Miasto Stocznia, Plac Solidarności był wyłożony do publicznego wglądu w dniach 
31.03.2004 – 29.04. 2004 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. 
 Do projektu planu swoje uwagi złożyły 3 podmioty: 

1. Komitet Obrony Stoczni 
2. Państwo Elżbieta i Krzysztof Krzaczkowscy 
3. „Synergia 99” Spółka z o.o. 

 
ad 1. Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Obrońców Stoczni Gdańskiej „ARKA” 
 
 Uwagi Stowarzyszenia składają się z 5 punktów. Jedynie uwagi 2 i 4 uznaje 
się za uwagi do projektu planu w rozumieniu artykułu 18 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. W punkcie 2 Komitet porusza problem braku 
uzgodnienia projektu z Biurem Rozwoju Stoczni Gdańskiej S.A., nie ujęcia w planie 
obiektów Stoczni takich jak: półdokowe pochylnie, place wokół nich oraz 
nieoznaczenia urządzeń do budowy statków. 
 Wyjaśnia się, że plan uzyskał wszystkie obowiązujące uzgodnienia, jak 
również w trakcie opracowywania był na bieżąco konsultowany z przedstawicielami 
Zarządu Stoczni Gdańskiej. Wszystkie istotne obiekty o wartościach kulturowych 
zostały na rysunku planu oznaczone i opisane w kartach terenu zgodnie z 
wytycznymi Konserwatora Zabytków. Plan uzyskał uzgodnienie Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków nr ZP 4171/1923/2004z dnia 31 marca 2004 r. 
 W punkcie 4 Stowarzyszenie porusza problem skażenia gruntów 
postoczniowych i ich nieprzydatności pod funkcję mieszkaniową. Problem ten był 
szeroko rozpatrywany w trakcie prac nad planem. Została sporządzona prognoza 
oddziaływania projektu planu na środowisko, która potwierdziła w dwóch punktach 
położonych w sąsiedztwie obszaru objętego planem przekroczenie norm w zakresie 
niektórych metali ciężkich. Uzasadnia to domniemanie lokalnych przekroczeń także 
na obszarze objętych planem. W związku z tym w odpowiednich kartach terenu (pkt 
17- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu) wprowadzono ustalenie: „przed zainwestowaniem należy 
przeprowadzić badania zasięgu i skali zanieczyszczeń gruntu, wynikających 
z dotychczasowego użytkowania i dokonać niezbędnych prac rekultywacyjnych”.   
            
ad 2. Państwo Elżbieta i Krzysztof Krzaczkowscy 
 
 Państwo Elżbieta i Krzysztof Krzaczkowscy nie zgadzają się na planowaną 
likwidację budynków mieszkaniowych przy ulicy Nowowiejskiej 8 i 9, w miejsce 
których plan przewiduje ulicę – oznaczoną symbolem 029KL81. 
 Ulica 029KL81 jest elementem układowym powiązania projektowanej ulicy 
tzw. Nowej Wałowej z ulicą Jana z Kolna. Powiązanie komunikacyjne realizowane 
przez tę ulicę zapewnia wszystkie relacje skrętne tzw. Nowej Wałowej na ul. Jana z 
Kolna (skrzyżowanie z estakadą tzw. Nowej Wałowej nad ul. Jana z Kolna nie 
zapewnia np. relacji Jana z Kolna w kierunku na skrzyżowanie Brama Oliwską). 
 Ponadto ulica 029KL81 pozwala, poprzez ulicę 023-KD80, na dogodny dojazd 
do węzła integracyjnego krajowego Gdańsk Główny z pominięciem przeciążonego 
odcinka Wały Piastowskie. 
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 Poruszony w piśmie państwa Krzaczkowskich aspekt likwidacji istniejącego 
zainwestowania przemysłowego odnosi się do problemów rehabilitacji terenów 
poprzemysłowych w szerszym kontekście, które plan włącza w zainwestowanie 
miejskie, natomiast nie odnosi się do faktu likwidacji poszczególnych obiektów i 
elementów (w tym również domu mieszkalnego) związanych z realizacją drogi. Droga 
029KL81 służy nowym terenom podlegającym rehabilitacji przekształcanym z funkcji 
przemysłowej na mieszkaniowo-usługową. Jej przebieg jest zdeterminowany zbiorem 
uwarunkowań i przepisów. Stanowi fragment podstawowego układu 
komunikacyjnego miasta.  

Z ustnych przekazów państwa Krzaczkowskich (sprawdzonych w aktach 
notarialnych) wynika, że nabyli oni lokal mieszkalny w 1994 roku, czyli w czasie 
obowiązywania m.p.z.p. Gdańsk Śródmieście, w którego ustaleniach obiekty 
mieszkalne położone przy ul. Nowowiejskiej 9 i 8 również były przeznaczone pod 
funkcję komunikacji. 
 
ad 3. „Synergia 99” Spółka z o.o. 
 

„Synergia 99” Spółka z o.o. wniosła swoje uwagi w 6 punktach. 
 
Pkt 1 dotyczący terenów 001-U33 i 020-P/U42 odnosi się do obsługi 

istniejących funkcji służących przemysłowi stoczniowemu i gospodarce morskiej 
poprzez włączenie odcinka tzw. Nowej Wałowej do ulicy Jana z Kolna. Teren 020-
P/U42 jest w planie obsługiwany od ulicy Jana z Kolna. Natomiast teren 001-U33 
musi być obsługiwany tak jak w zapisie planu ze względu na poniższe wyjaśnienia : 
Odnosząc się do uwag dotyczących obsługi transportowej terenów usługowych 
zlokalizowanych na obszarze Nowego Miasta, należy scharakteryzować istniejącą 
sytuację komunikacyjną w tym rejonie miasta. 
Przeprowadzone pomiary ruchu kołowego w godzinie szczytu popołudniowego od 
15.00 do 16.00 w newralgicznych przekrojach ulicznych śródmieścia Gdańska są 
nastepujące: 

- przekrój ul. Wały Piastowskie – wlot na skrzyżowanie z ul. Podwale 
Grodzkie/Błędnik 
pomiar natężenia ruchu kołowego na wlocie – 1084 pojazdów 
umownych/godz. szczytu/1 kierunek 
Przepustowość teoretyczna wlotu– 1109 pojazdów umownych/ godz. szczytu/ 
na 1 kierunek   
teoretyczna rezerwa przepustowości –25 pojazdów umownych/godz. szczytu/ 
na 1 kierunek                       

- przekrój na Błedniku 

pomiar natężenia ruchu kołowego na wlocie – 2362 pojazdów 
umownych/godz. szczytu/ 1 kierunek  
przepustowość teoretyczna wlotu– 3233 pojazdów umownych / godz. szczytu / 
1 kierunek. 
teoretyczna rezerwa przepustowości – 871 pojazdów 
umownych./godz.szczytu/1 kierunek. 

 
 
 
Wnioski: 
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1. Na wlocie ul. Wały Piastowskie brak jest praktycznej rezerwy przepustowości 
na wprowadzenie dodatkowego ruchu kołowego z projektowanego 
zainwestowania (oprócz wskazanego w planie) zlokalizowanego na obszarze 
Nowego Miasta. 

     2.  Rezerwa występuje na ciągu Błędnik/Al. Zwycięstwa oraz na ul. 3 Maja, 
dlatego zasadnym jest wprowadzenie projektowanej ul. tzw. Nowa Wałowa do 
skrzyżowania Błędnik/Al. Zwycięstwa/3 Maja. 
 

 Pkt 2 dotyczy terenu 003M/U32. „Synergia 99” wnosi o dopuszczenie obsługi 
tego terenu, jak również terenu 005, z odcinka ulicy tzw. Nowej Wałowej z 
włączeniem do ul. Jana z Kolna – wyjaśnienie jak w pkt. 1.  

 
 W punkcie 2 Synergia porusza też problem dopuszczenia realizacji kładek 
pieszych łączących zabudowę na terenach 003 i 005 ponad ulicą tzw. Nową Wałową. 
 Takie rozwiązanie nie jest sprzeczne z ustaleniami planu. Ze względu na 
skrajnię tramwaju (6,0 m) i skrajnię ulicy tzw. Nowej Wałowej (4,5m) dopuszcza się 
lokalizowanie kładek z zachowaniem tych skrajni.  
 Synergia wnosi też w tym punkcie o korektę zapisów dotyczących obiektów o 
wartościach kulturowych. Nie ma możliwości wprowadzenia takich korekt, gdyż 
projekt planu uzyskał uzgodnienie Konserwatora Zabytków w formie przedstawionej. 
(nr ZP 4171/1923/2004 z dnia 31.03.2004 r.) 
 
 W punkcie 3 poruszony jest problem obsługi komunikacyjnej  budynku nr 89A 
(Kazamaty) od ulicy Wałowej oraz dopuszczenia kładki ponad ulicą tzw. Nową 
Wałową.  
 W obu przypadkach rozstrzygnięcie jest takie jak w punkcie 1: 

- nie ma możliwości dodatkowych obciążeń istniejącej komunikacji 
- kładki piesze ponad tzw. Nową Wałową nie są sprzeczne z ustaleniami planu 

 
Punkty 4 i 5 – dotyczą obsługi terenów 009 i 012 z przyległej drogi 029 KL81 
włączonej do ul. Jana z Kolna z dopuszczeniem tymczasowego użytkowania 
istniejącego wjazdu oraz dopuszczenia kładek pieszych nad ul. tzw. Nową Wałową  - 
wyjaśnienia jak w pkt. 1. i pkt.2. 
 
Punkt 6 dotyczy wszystkich terenów. W punkcie tym Synergia podnosi problem 
umożliwienia wydawania pozwoleń na budowę bez uprzedniego skończenia 
wymaganej infrastruktury technicznej, umożliwienia etapowania realizacji, obniżenia 
stawki procentowej.  

Jest możliwa równoległa realizacja obiektów kubaturowych i infrastruktury 
technicznej. Natomiast obiekty te mogą być dopuszczone do użytkowania dopiero po 
skończonej realizacji infrastruktury technicznej. 

Plan nie odnosi się do etapowania realizacji poszczególnych obiektów. 
Obniżenie stawki procentowej nie jest możliwe. Wyznaczona stawka 

procentowa 30% wynika z polityki miasta w zakresie terenów śródmiejskich, dla  
których niezbędne jest wprowadzenie kosztownych inwestycji infrastruktury w 
ramach programów rewitalizacyjnych. Dochód z opłat zgodny z wyznaczoną stawką 
stanowi niezbędny składnik dochodu Gminy. 

 
Plan jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta Gdańska”.  
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