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RADA NJASTA GDYNl UCHWAlA NR 111/58/2002

RADY MIASTA G DYNI
Z DNIA II GRUDNIA 1001 RpkU

..., w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego czêœci dzielnicy Leszczynki w Gdyni,
rejon zajezdni przy ul. Zakrêt do Oksywia

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9, art. 10, art. 11, art. 18 oraz art. 28 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zmiany
z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr III, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,
z2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, Nr 5, poz. 42, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Miasta
Gdyni uchwala, co nastêpuje:

§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Leszczynki
w Gdyni, rejon zajezdni przy ul. Zakrêt do Oksywia, oznaczony numerem ewidencyjnym
0804 obejmuj¹cy obszar o powierzchni 1,82 ha, którego granice obejmuj¹ dzia³ki nr: 46,
203/45, 204/45, 273/44, 274/43, 583/37, 584/37.

§2

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi, oznaczonymi symbolem dwucyfrowym od O 1 do 04 oraz ich
przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej. Strefê funkcyjn¹ stanowi czêœæ obszaru miasta, teren
lub tereny wydzielone liniami rozgra11iczaj¹cymi, w której obowi¹zuj¹ te same zasady
zagospodarowania pod okreœlon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ literami lub literami

i cyframi.

Komunikacja i transport
KM -Tereny urz¹dzeñ komunikacji miejskiej i zbiorowej, dworce i zajezdnie autobusowe

i trolejbusowe, przystanki, wêz³y integracyjne.
KL -Drogi i ulice lokalne
KD -Drogi i ulice dojazdowe

Uwaga: W ka¿dej strefie dopuszcza siê lokalizacjê ma³ych obiektów infrastruktury
technicznej obs³uguj¹cych dan¹ strefê oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej.

2. Uœciœlenie warunków zagospodarowania oraz okreœlenie dopuszczalnego sposobu
ksztahowania zabudowy, dla poszczególnych wydzielonych terenów zawarte s¹ w kartach
terenów w § 3 ust 2. Zakres funkcji dopuszczonych w danej strefie mo¿e byæ ograniczony
regulacjami zawartymi w karcie danego terenu.

§3

l. Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w "kartach terenów":

1) Dopuszczalna wysokoœæ zabudowy -od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub
najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten
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i kominów, w metrach (budynek lub budowla nie powinna przekraczaæ dopuszczalnej
wysokoœci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu).

2) Linie zabudowy okreœlone planem nie dotycz¹ okapów i gzymsów wysuniêtych nie
wiêcej ni¿ 0,5 m oraz balkonów lub loggii wysuniêtych ni~ wiêcej ni¿ 1,0 m.

3) Powierzchnia biologicznie c'lJ'nna -to grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz woda
powierzchniowa na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50 % sumy nawierzchni tarasów
i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u

i zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni me mniejszej ni¿ 10m2.
I

,\, 4) Wymagania parkingowe -wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, któr¹

nale¿y zapewniæ na terenie dzia³ki budowlanej lub w pobli¿u -na terenie, do którego
inwestor ma tytu³ prawny.

9) Stawka procentowa -jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okreœlona
w stosunku procentowym do wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku
z uchwaleniem planu, na zasadach okreœlonych w ustawie o zagospodarowaniu

przestrzennym.
2. Karty terenów:

KART A TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0804

1) NUMER TERENU 01 2) POWIERZCHNIA 1,55 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
-KM -TERENY URZ¥DZEÑ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I ZBIOROWEJ

-zajezdnia trolejbusowa

4) WARUNKIKSZTALTOWANIAZABUDOWY
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy -do 15 m;
b) linie zabudowy:

-nieprzekraczalne linie zabudowy: w odleg³oœci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej
ul. Zakrêt do Oksywia; w odleg³oœci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ul. Opata

Hackiego;
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) procent powierzchni biologicznie czynnej -min. 10 %;

b) wymagania parkingowe:
-1 miejsce postojowe na ka¿dych 3 zatrudnionych;

6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi -dojazd od ul. Zakrêt do Oksywia 02 KL 1/2 i ul. Opata Hackiego;
b) woda -z sieci wodoci¹gowej;
c) elektrycznoœæ -z sieci elektroenergetycznej;
d) gaz -z sieci gazowej;
e) ogrzewanie -z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innych nieemisyjnych Ÿróde³ ciep³a;

dopuszcza siê niskoemisyjne Ÿród³a ciep³a w przypadku inwestora przemys³owego,
który wymaga z racji stosowanej technologii produkcji innego noœnika ciep³a
np. para wodna, olej termiczny, woda grzewcza o temperaturze powy¿ej 135 oC, itp.
lub inwestora innego, je¿eli przed³o¿y analizê techniczno-ekonomiczn¹ uzasadniaj¹c¹
racjonalnoœæ wprowadzenia danego Ÿród³a ciep³a;

f) œcieki sanitarne -do sieci kanalizacji sanitarnej, œcieki technologiczne

wg wymagañ szczególnych;
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g) wody opadowe -do sieci kanalizacji deszczowej; z utwardzonych nawierzchni dróg
i parkingów za poœrednictwem separatorów zawiesin i substancji ropopochodnych;

h) odpady sta³e -selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania
lub odzysku. j:T I

7) W ARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
" -nie ustala siê

I 8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWISKA
! a) postuluje siê zachowanie istniej¹cych drzew oznaczonych na rysunku planu;

w przypadku wykonywania wykopów w odleg³oœci mniejszej ni¿ 3,0 m od pnia
drzewa, stosowaæ zabiegi minimalizuj¹ce kolizje z systemem korzeniowym drzew
(np. wykopy rêczne, os³anianie korzeni);

b) w budynkach nale¿y stosowaæ stolarkê o podwy¿szonej izolacyjnoœci akustycznej
zapewniaj¹cej normatywny poziom ha³asu;

c) od strony kompleksu sakralnego oraz zabudowy przy ul. Drzyma³y postuluje siê
wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokoœci 4 -6 m, z³o¿onego z drzew
liœciastych i iglastych lub ekranów akustycznych, wzglêdnie innych rozwi¹zañ
przestrzennych zapewniaj¹cych ochronê akustyczn¹.

9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
-nie ustala siê

10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
-nie ustala siê

11) STAWKA PROCENTOWA
-0%

12) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:

-w projekcie zagospodarowania terenu 01 KM nale¿y uwzglêdniæ potrzebê
modernizacji istniej¹cego uk³adu drogowego tj. ulic Zakrêt do Oksywia i Opata
Hackiego oraz w³¹czenia w ul. Morsk¹ z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci ruchu
pojazdów na prawe skrêty;

-dopuszcza siê mo¿liwoœæ instalacji anten telefonii komórkowej pod warunkiem
uwzglêdnienia masztu telefonii w projekcie budowlanym obiektu
i sharmonizowania go z architektur¹ budynku;

-dopuszcza siê reklamy na budynkach w pasie parteru oraz na œcianach elewacji
pozbawionych okien. Reklamy nad górn¹ krawêdzi¹ elewacji i reklamy
wolnostoj¹ce s¹ dopuszczone pod warunkiem okreœlenia ich wielkoœci i zasad
rozmieszczenia odpowiednio w projektach budowlanych obiektu i projektach

zagospodarowania terenu;
b) informacje o obiektach i terenach chronionych na podstawie przepisów szczególnych:

-teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochronnej G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych m 110;

-wody opadowe pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych (baz
transportowych, dróg i parkingów) o trwa³ej nawierzchni musz¹ odpowiadaæ
wymogom okreœlonym w przepisach szczególnych (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo Wodne -Dz. U. Nr 115 z 2001 r., poz. 1229 z póŸno zmian¹,
Rozporz¹dzenie MOŒZNIL z dnia 5 listopada 1991 r. -Dz. U. Nr 116 z 1991 r.,
poz. 503 z póŸno zmianami, w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim
powinny odpowiadaæ œcieki wprowadzane do wód lub do ziemi);

-wzd³u¿ ulic Zakrêt do Oksywia i Opata Hackiego, czêœciowo na terenie O 1 KM
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przebiega istniej¹cy ciep³oci¹g. Ewentualna zmiana przebiegu lub zapewnienie
dostêpu do sieci w uzgodnieniu z OPEC.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEfcO NR 0804

DLA ULIC I DRÓG

1) NUMER TERENU 02 2) POWIERZCHNIA 0,06 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŒLENIEM KLASYFIKUJ¥CYM
FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM

-KL 1/2 -ULICA LOKALNA lx2, ul. Zakrêt do Oksywia

4) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza siê korektê linii rozgraniczaj¹cych ulicy

na etapie projektu budowlanego.

S) PARKINGI
.nie ustala siê

6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
-nie ustala siê

7) W ARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWISKA
-nie ustala siê

8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
-nie ustala siê

9) STAWKA PROCENTOWA
.0%

10) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na podstawie przepisów szczególnych:

-teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochronnej G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 110.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0804

DLA ULIC I DRÓG

1) NUMER TERENU 03 2) POWIERZCHNIA 0,15 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŒLENIEM KLASYFIKUJ¥CYM
FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM

-KD 1/2 -ULICA DOJAZDOWA lx2, ul. Drzyma³y

4) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) 10,0 m (zgodnie z rysunkiem planu).

5) PARKINGI
-nie ustala siê

6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
-nie ustala siê

7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWISKA
-nie ustala siê
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~ 8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
I -nie ustala siê
!
~ 9) STAWKA PROCENTOWA r
~ -0% f

Ii
Ii 10) rNNE ZAPISY
I' a) inne zapisy stanowi¹ce:
i -w przypadku zmiany przeznaczenia terenu, po³o¿onego pomiêdzy Estakad¹
f Kwiatkowskiego i ul. Drzyma³y, na urz¹dzenia komunikacji miejskiej i zbiorowej
i oraz innego rozwi¹zania dojazdu do ul. Ramu³ta (04 KD 1/2):
'I -teren 03 KD 1/2 podlega w³¹czeniu do terenu 01 KM i regulacjom

dla niego obowi¹zuj¹cym,
-przez teren O l KM nale¿y zapewniæ publiczny przejazd awaryjny, ³¹cz¹cy

najkrótsz¹ drog¹ ul. Opata Hackiego z ul. Ramuha (04 KD 1/2),

z zachowaniem ca³odobowej przejezdnoœci.
b) informacje o obiektach i terenach chronionych na podstawie przepisów szczególnych:

-teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochronnej G³ównego Zbiornika Wód

Podziemnych m 110.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROW ANIA ~RZESTRZENNEGO NR 0804

DLA ULIC I DRÓG

2) NUMER TERENU 04 2) POWIERZCHNIA 0,06 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŒLENIEM KLASYFIKUJ¥CYM
FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM

-KD 1/2 -ULICA DOJAZDOWA lx2, ul. Ramulta

5) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) ok. 16 m (zgodnie z rysunkiem planu).

6) PARKINGI
-nie ustala siê

7) WARUNKI KONSERWATORSKIE
-nie ustala siê

8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWISKA
-nie ustala siê

9) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
-nie ustala siê

10) STAWKA PROCENTOWA
-0%

11) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na podstawie przepisów szczególnych:

-teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochronnej G³ównego Zbiornika Wód

Podziemnych m 110.
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§4
l. Integraln¹ czêœci¹ planu jest rysunek miejscowego. planu zagospodarowania

przestrzennego czêœci dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejori zajezdni przy ul. Zakrêt
~ do Oksywia w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:

l) granice planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach

zagospodarowania;
3) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczaj¹cych;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacje lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami

planu.

§S
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdyni do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwa³y wraz z dokumentacj¹
planistyczn¹ w celu jej oceny zgodnoœci z prawem;

2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchw..³³y do og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;

3) umieszczenia niniejszej .uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta
Gdyni.

§6
Traci moc:
.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdyni, zatwierdzony Uchwa³¹
Nr XXII/115/88 MRN z dnia 04.02.1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 13 Poz. 91) w granicach

ustalonych niniejszym planem.

.
§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia
uchwa³y .

~

przewt1~~~t:ni
dr in¿. Stanis³aw Szwabski
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