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UCHWAŁA NR XXXII/887/09 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 29 stycznia 2009 roku 
 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego i alei Legionów w mieście 
Gdańsku  
 
 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880), i  art.18 ust.2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. 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 i Nr 214, 
poz. 1806, z  2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218) 

 
 
 

uchwala się,  co następuje: 
 
 

§ 1 
 

 
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „ Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ” uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego 
i alei Legionów w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 0709) zwany dalej „planem”, 
obejmujący obszar o pow. 12,0 ha ograniczony: 
- od północy - ulicą T. Kościuszki, 
- od zachodu - aleją Legionów,  
- od wschodu - zabudową pierzejową wzdłuż wschodniej strony ulicy Bolesława Chrobrego, 
- od południa - placem Ks. B. Komorowskiego.  

 
 

§ 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 drogi, sieci i urządzenia sieciowe 
infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń, 

2) intensywność zabudowy  stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
nadziemnych wszystkich budynków na działce do powierzchni działki. W karcie 
terenu można ustalić intensywność zabudowy dla terenu, 

3) powierzchnia całkowita budynku - suma powierzchni wszystkich kondygnacji 
budynku,  mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków i 
okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub ich części o wysokości ponad 
1,90 m, zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudówek 
ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, 
klimatyzacyjna lub kotłownia. Do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo 
powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów, 
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4) powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia całkowita pomniejszona o 
powierzchnie zajęte przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby 
windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz pomieszczenia nieużytkowe, 

5) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą  
mieszkanie : 

a) właściciela podmiotu gospodarczego,  
b) stróża  lub  
c) technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru 

technologicznego,  
na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. Dopuszcza się najwyżej dwa 
mieszkania ( w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z 
prowadzoną działalnością gospodarczą ), przy czym łączna powierzchnia użytkowa 
mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na 
cele działalności gospodarczej,  

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) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od najniższej rzędnej rzutu pionowego 
obrysu ścian lub podpór najniższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię terenu 
(odwzorowaną na podkładzie mapowym rysunku planu) do najwyższej kalenicy 
dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki.  
Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych, 
rekreacyjno-sportowych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak: anteny, 
maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki nad dachami (np. 
maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które 
postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości od zabudowy nie mniejszych niż 
dwie i nie większych niż trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie zabudowy 
swoją masą. 
Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla poszczególnych części budynków, 

8)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, 

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

10)dach stromy – dach, który spełnia równocześnie następujące warunki:  
a)połacie dachowe są nachylone do poziomu pod kątem większym niż 300 , w 

przypadku górnej połaci dachu mansardowego – pod kątem większym niż 100 , 
b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym nachyleniu nie 

przekracza połowy całej powierzchni przykrytej dachem. 
Za dach stromy uważa się również dachy w kształcie kopuły, kolebki itp. dachy 
widoczne z poziomu terenu,  

11)maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy  linia ograniczająca obszar, na 
którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz – określonych w ustaleniach planu 
– budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, 
podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów 
zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, o ile 
ustalenia planu nie stanowią inaczej, 
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12)obowiązująca linia zabudowy  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, na 
której musi być usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji budynku oraz – 
określonych w  ustaleniach planu – budowli, 

13) zieleń do utrzymania i wprowadzenia – obszar zieleni wyznaczony w planie   
wewnątrz terenu o innym przeznaczeniu z określonych przestrzennie powodów 
środowiskowych, takich jak: ochrona istniejących skupisk zieleni, wskazania do pokrycia 
terenu zielenią (np. skarpy, zagrożenie osuwiskami, podmokłości), lokalne powiązania 
ekologiczne,  zieleń izolacyjna. Minimum 80% obszaru tej zieleni musi stanowić 
powierzchnia biologicznie czynna. W karcie terenu można ustalić odrębnie dla tych 
obszarów większy jej udział. Jako zieleń towarzysząca innym funkcjom, utrzymywana i 
pielęgnowana przez właściciela terenu (użytkownika) może ona być urządzona i służyć 
celom rekreacyjnym w stopniu i w sposób nie kolidujący z celami jej ustalenia. Na tych 
zasadach w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia dopuszcza się:  

- ścieżki piesze i rowerowe, małą architekturę i placyki zabaw dla dzieci, drogi 
eksploatacyjne dla urządzeń infrastruktury technicznej, chyba że w karcie 
terenu ustalono inaczej, 

- terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne o powierzchniach nie 
przekraczających powierzchni boisk do gier małych - w przypadku 
dopuszczenia ich w karcie terenu, 

- ciągi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnętrzne - bez miejsc postojowych - w 
przypadku dopuszczenia ich w karcie terenu wraz z określeniem warunków 
(np. liczba, orientacyjna lokalizacja). 

 
 

§ 3 
 

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

M23 tereny zabudowy mieszkaniowej  wszystkie formy.  
W terenach mieszkaniowych M23 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)   dysponujące 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 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem:  
1) rzemiosła produkcyjnego,  
2) stacji paliw,  
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,  
4) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów, 
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, 
 
M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające wybrane tereny 
mieszkaniowe M23 i usługowe U33. W planie można ustalić proporcję miedzy funkcją 
mieszkaniową a usługową, 



4 

 

KD81 tereny ulic lokalnych  
KD82 tereny ulic zbiorczych 
 
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. 
 
 

           § 4 
 

 Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych 
 wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.  
 

 
§ 5 

 
1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na           

miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 

 
Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Wskaźniki miejsc 

postojowych 
Strefa C 

Strefa 
nieograniczonego 
parkowania 

1 2 3 4 

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN. 2 

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie MIN. 1,2 

3. Domy studenckie, internaty 10 pokoi MIN. 0,9 

4. Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokój MIN. 0,4 

5. Schroniska młodzieżowe 10 łóżek MIN. 0,9 

6. Hotele 1 pokój MIN. 0,6 

7. 
Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 
2000 m

2
 

1000 m
2
 pow. 

sprzedaży 
MIN. 32 

8. 
Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty 
świadczące usługi hotelarskie 

1 pokój MIN. 1 

9. Motele 1 pokój MIN. 1 

10. 
Domy dziennego i stałego pobytu dla 
osób starszych, domy opieki 

10 łóżek MIN. 0,9 

11. Targowiska 
1000 m

2
 pow. 

handlowej 
MIN. 50 

12. Restauracje, kawiarnie, bary 
100 miejsc 
konsumpcyjnych 

MIN. 15 

   13. 
Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty 
do  200 m

2 
pow. użytkowej 

100 m
2 
pow. użytkowej MIN. 5 

14. 
Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty 
powyżej 200m

2 
pow. użytkowej 

100 m
2 
pow. użytkowej MIN. 3 

15. 
Przychodnie, gabinety lekarskie, 
kancelarie adwokackie – obiekty małe  
do 200 m

2
 pow. użytkowej 

100 m
2
 pow. użytkowej MIN. 5 
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16. 
Przychodnie, gabinety lekarskie, 
kancelarie adwokackie – obiekty duże 
powyżej 200 m

2
 pow. użytkowej 

100 m² pow. użytkowej MIN. 2,5 

17. Kościoły, kaplice 1000 m
2
 pow. użytkowej MIN. 12 

18. Domy parafialne, domy kultury 100 m² pow. użytkowej MIN. 3 

19. Kina 100 miejsc siedzących MIN. 5 

20. Teatry, filharmonie 100 miejsc siedzących MIN. 15 

21. 
Hale widowiskowe i widowiskowo-
sportowe 

100 miejsc siedzących 
ustala się 
indywidualnie 

22. Stadiony 100 miejsc siedzących 
ustala się 
indywidualnie 

23. 
Muzea małe do 1000 m

2
 powierzchni 

wystawienniczej 
1000 m

2
 pow. wystawienniczej 

MIN. 16 + 0,3 m.p. dla 
autokaru** 

24. 
Muzea duże powyżej 1000 m

2
 

powierzchni wystawienniczej 
1000 m

2
 pow. wystawienniczej 

MIN. 20 + 0,3 m.p. dla 
autokaru 

25. Centra muzealne 1000 m
2
 pow. użytkowej 

MIN. 20 + 0,5 m.p. dla 
autokaru 

26. Centra wystawienniczo-targowe 1000 m
2
 pow. użytkowej 

powierzchnia 
parkingowa min. 40% 
pow. użytkowej 
lub 
80% pow. 
wystawienniczej 
lub 
min. 40 m-c/ 1000 m

2
 

pow. użytkowej 

27. Szkoły podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie do nauki MIN. 0,5 

28. Szkoły średnie 1 pomieszczenie do nauki MIN. 1,0 

29. Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne 

10 studentów  
lub  
1 pomieszczenie 
do nauki 

MIN. 1,5  
lub 
MIN. 4 

30. Przedszkola, świetlice 1 oddział MIN. 3 

31. Szpitale, kliniki 1 łóżko MIN. 1 

32. Rzemiosło usługowe 100 m² pow. użytkowej 
 
MIN. 2 
 

33. Myjnia samochodowa 
1 stanowisko do 
mycia 

MIN. 2
 

34. Małe obiekty sportu i rekreacji 100 m² pow. użytkowej MIN. 4 

35. Kryte pływalnie 100 m² lustra wody MIN. 5 

36. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort MIN. 2 

 
2.Dla funkcji nie wymienionych, wskaźnik parkingowy stosuje się odpowiednio. 

 
 

 
     § 6 

 
1. Ustala się podział obszaru objętego planem na pięć terenów oznaczonych symbolami 

trzycyfrowymi od 001 do 005 . 
2. Ustalenia szczegółowe  planu są następujące: 
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WRZESZCZ REJON ULIC T. KOŚCIUSZKI, BOLESŁAWA 
CHROBREGO I ALEI LEGIONÓW W MIEŚCIE GDAŃSKU 

                                                                                 NR EW. PLANU 0709 
1. NUMER 003                                                                                             2. POWIERZCHNIA 4,64 ha 
3. PRZEZNACZENIE                                                                                   

Oznaczenie 
przeznaczenia 

   U33 

 
teren zabudowy usługowej 
 

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE 

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
, 

2) salony samochodowe ( z serwisem), 
3) małe hurtownie do 2000 m

2 
powierzchni. 

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

1)  zabudowa mieszkaniowa, 
2)  parametry zabudowy i zagospodarowania terenu na działkach geodezyjnie wydzielonych po   
     obrysie budynków; 
3)  zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych niż określone w punkcie 7. 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO   

1)  stosuje się zasady, o których mowa w punktach:7,10,11,14, 
2)  ustala się placyk ogólnodostępny na północ od obowiązującej linii zabudowy, o której mowa w  
punkcie 7.1.a oraz 17.1 - jak na rysunku planu, 
3)  ciąg pieszy łączący aleję Legionów z ul. Bolesława Chrobrego - jak na rysunku planu; 

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1)  linie zabudowy: 
     a)  obowiązujące w rejonie skrzyżowania ul. T. Kościuszki z aleją Legionów – jak na rysunku planu, 
     b)  maksymalne nieprzekraczalne przebiegające po fasadach istniejących budynków - jak na 
          rysunku planu, 
     c)  na pozostałym terenie: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 
2)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 50%, 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki,  
4)  intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,           maksymalna: 1,2, 
5)  wysokość zabudowy, minimalna: 9 m, maksymalna: 25 m w pierzejach al.Legionów i ul.Kościuszki,  
     15 m wewnątrz kwartału; z zastrzeżeniem pkt. 10.3, 
6)  formy zabudowy: dowolne, z zastrzeżeniem pkt. 10.3,   
7)  kształt dachu: stromy, z zastrzeżeniem pkt. 10.3. 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  

nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

1) dostępność drogowa: od alei Legionów (poza obszarem planu) istniejącymi zjazdami  - jak na 
rysunku planu, dopuszcza się dodatkowo dla obszaru w rejonie narożnika alei Legionów i ul. T. 
Kościuszki  jeden zjazd od strony ul. T. Kościuszki (poza obszarem planu) lub alei Legionów, 

2) parkingi:  
a) do realizacji na terenie, zgodnie z § 5 uchwały, z zastrzeżeniem lit. b, 
b) w przypadku zmian sposobu użytkowania mieszkań na lokale użytkowe w budynkach o 
wartościach kulturowych dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc postojowych w stosunku do 
określonej w  § 5 uchwały łącznie z całkowitą rezygnacją z nich, 

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

pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  

1)  strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej, 
2)  zasady kształtowania struktury przestrzennej: 
     a)  ochronie podlega historyczna zasada kompozycji  urbanistycznej, 
     b)   ochronie podlega historyczny przebieg ciągu pieszego łączącego aleję Legionów  
      z ul. Bolesława Chrobrego – jak na rysunku planu 
    c) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie z żywopłotów lub ażurowych, z wykluczeniem 
     przęseł z prefabrykatów betonowych,  
    d)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących, 
    e) zakaz lokalizacji reklam na ogrodzeniach i na budynkach  o wartościach kulturowych za 
    wyjątkiem szyldów o powierzchni nie większej niż 0,5 m

2
 informujących o prowadzonej działalności 

     w miejscu jej prowadzenia, 
    f) zakaz lokalizacji wolno stojących masztów telefonii komórkowej, 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: 
    a) budynek kościoła pw Św.Stanisława Biskupa – jak na rysunku planu - ochronie podlega  
    charakter budynku,  jego detal architektoniczny i materiał elewacyjny,  
    b)  budynki przy alei Legionów nr 7, 9 ,11 i,11a i 13 oraz  przy Placu Komorowskiego nr 1a,b,c, 2, 4 
    i 6 - ochronie podlega charakter budynków, ich detal architektoniczny i materiał elewacyjny oraz 
    forma stolarki okiennej. 

 11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  

1)  po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację szpitali i domów opieki  
     społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
2)  maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, 
3)  w przypadku wycinki drzew należy posadzić 5 nowych nasadzeń za jedno wycięte drzewo, 
4)  zieleń do utrzymania i wprowadzenia – jak na rysunku planu; 
5) w granicach zieleni o której mowa w punkcie 11.4 dopuszcza się terenowe urządzenia sportowo- 
    rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczających powierzchni boisk do gier małych, na   
    obszarze oznaczonym na rysunku planu, 

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1)    mała architektura: dopuszcza się, 
2)    nośniki reklamowe: zgodnie z pkt. 10.2.d i 10.2.e, 
3)    tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 
4)    urządzenia techniczne: dopuszcza się, 
5)    zieleń: dopuszcza się. 
 
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 rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: 

a) likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, 
b) rewaloryzacja istniejących obiektów o wartościach kulturowych, 
c) rewaloryzacja ciągów komunikacyjnych, 
d) wprowadzenie nowej i uzupełnienie istniejącej  zabudowy usługowej,  
e) uporządkowanie i uzupełnienie małej architektury i oświetlenia,  
f) ochrona, uzupełnienie i pielęgnacja istniejącego drzewostanu, 
g) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu, 
b) poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy, 
c) zachowanie i wyeksponowanie wartości kulturowych istniejącej zabudowy, 
d) uzupełnienie pierzei, 
e) uporządkowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych, poprawa warunków parkingowych 

oraz wyposażenia terenu w zieleń, 
f) poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

3)  parametry zabudowy oraz warunki zagospodarowania  zostały ujęte w punktach 7 i 9. 

15. STAWKA PROCENTOWA  
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nie dotyczy 

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)  zakaz grodzenia placyku wyznaczonego obowiązującymi liniami zabudowy na  narożniku  
     ul. T. Kościuszki i alei Legionów, 
2) teren w zlewni Potoku Strzyża i Kolektora Kołobrzeska – zachować maksymalne natężenie odpływu 
    wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,45, 
3) istniejący wodociąg o średnicy 600mm – zakaz zabudowy w odległości do 5m od skrajni 
wodociągu. 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH  

1)  teren w strefie uciążliwości komunikacyjnych alei Legionów (częściowo poza obszarem planu),  
     ul. Bolesława Chrobrego i ul. T. Kościuszki (poza obszarem planu), 
2)  zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 
3)  istniejący ciepłociąg 2x125mm – zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych  
     o szerokości 3m, 
4)  zagospodarowanie części terenu integralnie związane z zagospodarowaniem części terenu  
     sąsiadującego 005-KD82, obejmującej placyk w rejonie narożnika ul. T. Kościuszki i alei Legionów, 
5)  zalecana lokalizacja akcentu architektonicznego na placyku w rejonie narożnika ul. T. Kościuszki 
     i alei Legionów, 
6)  zalecane podziały na działki budowlane – jak na rysunku planu. 

 
 

  § 7 
 

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są: 
1)  część graficzna - rysunek planu Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława 

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

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

 
 

       § 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 XXXII/887/09 
                                                      Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku     
                                                      w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
                                                      zagospodarowania przestrzennego 
                                                      Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego  

        i alei Legionów w mieście Gdańsku. 
 
 
        Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

 
I.Uwaga   wniesiona   dnia   05  grudnia  2008  r.  ( data   wpływu   09   grudnia  2008  r.),  

przez Alicję Słomińską, Irene Kopania, Zdzisławę Piotrowską, Danutę i Stefana 
Gruszkiewicz, Renatę i Tomasza Piotrowskich, Anielę i Bogdana Frasunkiewicz, Szorti 
S.c., dotycząca wprowadzenia do projektu planu zmiany polegającej na pozostawieniu 
zespołu pawilonów handlowych w ich obecnej lokalizacji (teren 003-U33). 

 
        Uwaga wpłynęła w terminie. 
 
II.Uwaga wniesiona dnia 12 grudnia 2008 r.  (data wpływu 17 grudnia 2008 r.), przez 

Wrzeszczańskie Komitety Obywatelskie Stowarzyszenie, dotycząca: 
  

         1)   odstąpienia  od  tak  dużego  różnicowania  wysokości  i  tworzenia  w ciągu pierzei  
         elementów    wysokościowych,   które   w    ciągu   ul.  T.Kosciuszki    akcentują    tylko 
         skrzyżowania ulic (teren 001-U33).  

 
2) wprowadzenia zapisu o przesunięciu wodociągu w kierunku al. Legionów, 
umożliwiając tym „wyprostowanie” pierzei narożnika al. Legionów i ul. T.Kościuszki w 
kierunku północnym (teren 003-U33). 
 
3)  zamieszczenia wymogu konkursu architektonicznego ze względu na wysokie walory 
architektoniczne budynku szkoły oraz sąsiedztwo zabudowy eksponowanego 
skrzyżowania al. Legionów i ul. T.Kościuszki, a także brak zgody na zapis w pkt. 7.6 
formy zabudowy: dowolne, gdyż zastrzeżenie pkt.10.3 odnosi się tylko do istniejącej 
zabudowy, natomiast nowa zabudowa pozostaje dowolna (teren 003-U33). 
 
4) braku zgody na zapis  w pkt.9.1. o dopuszczeniu dodatkowego zjazdu dla narożnika 
al. Legionów i ul. T. Kościuszki, który zdaniem wnioskujących jest niemożliwy w świetle 
przepisów dot. zjazdów publicznych, zawartych w ustawie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (teren 003-
U33). 
 
5) wprowadzenia zapisu umożliwiającego wykonanie dojazdu do zabudowy 
mieszkaniowej położonej przy al. Legionów, za obiektami szkolnymi, zgodnie z 
wymogami przepisów przeciwpożarowych (teren 003-U33). 

 
Uwaga wpłynęła w terminie. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 
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            Załącznik nr 3 
                                                      do Uchwały Nr XXXII/887/09 
                                                      Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku         
                                                      w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
                                                      zagospodarowania przestrzennego 
                                                      Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego  

        i alei Legionów w mieście Gdańsku. 
 

 
Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania. 
 

 
W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy. 
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Uzasadnienie 

 
         Procedurę sporządzenia planu rozpoczęto uchwałą nr XV/359/07 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 25 października  2007 roku  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława 
Chrobrego i alei Legionów w mieście Gdańsku. 
       Teren  opracowania  obejmuje  obszar  o  pow. 12,0  ha  ograniczony:  od północy – ul.  
T. Kościuszki, od zachodu aleją Legionów, od wschodu – zabudową pierzejową wzdłuż 
wschodniej strony ul. Bolesława Chrobrego a od południa - placem Ks.B.Komorowskiego.  
        Na  omawianym terenie dominują trzy formy użytkowania: usługi sportu i rekreacji (klub 
sportowy ”Gedania” oraz boiska przyszkolne), szkolnictwo (Szkoła podstawowa nr 49, 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 
Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoła Baletowa) oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i 
jednorodzinne. W centralnej części terenu mieści się parafia rzymskokatolicka Św. 
Stanisława Biskupa Męczennika.  
        Według Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gdańska przewiduje się na tym obszarze tereny z dominującym udziałem funkcji  
mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej.  
        Cały obszar planu objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej. Zachowana została tu 
historyczna struktura przestrzenna zespołu zabudowy ukształtowana w I ćwierci ubiegłego 
wieku z budynkami  koszarowymi (ul. Kościuszki 61 i al. Legionów 13), kościołem i 
zabudową mieszkaniową wielorodzinną i szeregową, - oznaczonymi na rysunku planu jako 
obiekty o wartościach kulturowych. Elementami historycznej strutury są rówież istniejące 
ciągi komunikacyjne oraz boisko sportowe we wnętrzu kwartału.  
        Rzędne terenu wahają się od 10 m do 14 m n.p.m. , a spadki są nieznaczne i nie 
przekraczają 3 %. 
       Warunki geotechniczne są korzystne, grunty są nośne, a poziom wód gruntowych 
pozwala na budowanie jednej kondygnacji podziemnej bez konieczności prowadzenia prac 
odwodnieniowych.  
       Wody powierzchniowe na terenie projektu planu nie występują. Głębokość 
występowania poziomu wód gruntowych wynosi 5-6 m n.p.m. czyli około 4-8 m p. p. t.. 

Obszar opracowania jest silnie zurbanizowany. Przeważają tu następujące typy 
roślinności: trawniki i boiska zielone oraz drzewostan przyuliczny - w większości lipy, ale 
występują także buki, świerki, brzozy, robinie akacjowe oraz zieleń ozdobna (tuje, świerki). 
       Według „Mapy terenów spokojnych gminy Gdańsk”  teren opracowania znajduje się w 
strefie podwyższonych poziomów hałasu spowodowanych uciążliwościami ulicy Kościuszki 
oraz alei Legionów. Jest to poziom przekraczający dopuszczalną wielkość hałasu dziennego, 
wieczornego i nocnego dla zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy przeznaczonej na stały 
pobyt ludzi. 
       Teren objęty planem położony jest poza strefą ograniczeń wysokościowych od lotniska. 

Teren planu jest całkowicie uzbrojony. Wewnątrz kwartału przebiegają głównie sieci 
rozdzielcze. Na fragmencie w północnej części planu biegnie magistrala wodociągowa 
Ø600mm, a część centralną  przecina sieć ciepłownicza 2x150. 
       Na omawianym terenie nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 
    W pracach nad projektem planu kierowano się następującymi założeniami:    

 utrwaleniem funkcji sportowej dla obszaru istniejącego Klubu Sportowego 
„Gedania”, 

 określeniem zasad i możliwości przeobrażeń bądź uzupełnień istniejącej 
zabudowy z zachowaniem wartości kulturowych oraz historycznej struktury 
przestrzennej 

       Głównym ustaleniem projektu planu jest przeznaczenie terenu 001-U33 na usługi sportu, 
rekreacji i turystyki z dopuszczeniem 20% powierzchni użytkowej innych usług. Możliwość 
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powstania nowej zabudowy została ograniczona maksymalnymi nieprzekraczalnymi  liniami 
zabudowy, wyznaczonymi w północnej części terenu wzdłuż ul. T. Kościuszki. Na pozostałej 
części terenu ustalono lokalizację pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej (punkt 17 karty 
terenu). Zasady zabudowy i zagospodarowania zapisano w następujący sposób: 
maksymalna intensywność 1,0, procent powierzchni zabudowy w stosunku do terenu 30%, 
oraz minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50 % powierzchni terenu. 
Wysokość zabudowy została zróżnicowana w zależności od kształtu dachu oraz funkcji - dla 
dachu stromego maksymalnie 15 m, dla płaskiego 12 m, natomiast dla budynku hali 
sportowej maksymalnie 18 m. Dla obszaru „a” wyznaczonego liniami podziału 
wewnętrznego, stanowiącego przedłużenie narożnika zabudowy al. Legionów i ul. Kościuszki 
dopuszczono maksymalną  wysokość 25 m odpowiadającą wysokości istniejącej wzdłuż 
al.Legionów zabudowy usługowej o wartościach kulturowych. 
         Zabudowa pierzejowa wzdłuż ul. T. Kościuszki oraz zabudowa wzdłuż ul. Bolesława 
Chrobrego wyznaczają teren 002-M/U31 o funkcji mieszanej mieszkaniowo-usługowej,   
gdzie dopuszcza się wszystkie formy zabudowy mieszkaniowej (M23)  o  maksymalnej   
intensywności  do  1,8  i  wysokości  15 m dla dachu stromego oraz 12 m dla dachu 
płaskiego. Wyjątkiem jest obszar „a” na zapleczu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  w 
północnej części terenu, wyznaczony liniami podziału wewnętrznego, gdzie intensywność 
ustalono na poziomie 1,5. Umożliwi to uzupełnienie wnętrza kwartału nową zabudową o 
mniejszych gabarytach nawiązujących do budynku byłych koszar przy ul. T.Kościuszki 61. 
         Ponadto ustalenia projektu planu wprowadzają funkcję usługową – teren 003-U33 dla 
zabudowy wzdłuż alei Legionów z dopuszczeniem maksymalnej intensywności na poziomie 
1,2 oraz maksymalnej wysokości 25 m zgodnej z wysokością istniejących tam budynków o 
wartościach kulturowych. 
         Na całym obszarze planu wyłączono obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 
powyżej 400m2.   
         W zakresie obsługi komunikacyjnej ustalono przebieg odcinka ul. Bolesława Chrobrego 
w klasie lokalnej 004-KD81 oraz fragment alei Legionów 005-KD82 w klasie zbiorczej. 
Określono również zasady obsługi terenów istniejącymi zjazdami od strony alei Legionów, ul. 
T. Kościuszki oraz ul. Bolesława Chrobrego. Dopuszcza się dodatkowo dla obszaru w rejonie 
narożnika alei Legionów i ul. T. Kościuszki,  jeden zjazd od ul. T. Kościuszki lub alei 
Legionów. 
         W centralnej części terenu ustalono przebieg i lokalizację historycznego ciągu pieszego 
łączącego aleję Legionów i ul. Bolesława Chrobrego. W tym rejonie wprowadzono również 
zieleń do utrzymania i wprowadzenia. W terenie 002-M/U31 wprowadzono  zalecany ciąg 
pieszo-jezdny łączący ul. T. Kościuszki z terenami kościoła pw.Św. Stanisława Biskupa. 
         Istniejąca zabudowa posiada dostęp do uzbrojenia, które w większości pokrywa się z 
układem istniejących dróg (aleja Legionów, ul. T. Kościuszki i ul. Bolesława Chrobrego). 
Jedynie na fragmencie północno-zachodnią część obszaru przecina magistrala 
wodociągowa o średnicy 600mm a wewnątrz kwartału przebiega sieć ciepłownicza 
magistralna o średnicy 2X125mm. Przebiegi tych sieci wskazane są w planie z zaleceniem 
zachowania dostępu dla celów eksploatacyjnych. 

Zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej nowej zabudowy możliwe jest w 
oparciu o istniejące urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, po przystosowaniu do 
planowanego zainwestowania. Woda pitna dostarczana jest z wodociągów miejskich a ścieki 
sanitarne odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej. W planie przewiduje się 
utrzymanie sposobu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Obszar planu leży na 
granicy dwóch zlewni, które już w chwili obecnej są odbiornikami przeciążonymi. Niewielka 
część północna planu (przy ul. T. Kościuszki) leży w zlewni kolektora „Kołobrzeska”, 
pozostałe tereny – w zlewni Potoku Strzyża. Celem ograniczenia zagrożenia powodzią dla 
całego obszaru planu utrzymuje się zachowanie natężenia odpływu wód opadowych 
odpowiadające współczynnikowi spływu w stanie istniejącym zainwestowania terenu, 
maksymalnie w wielkości 0,30 dla strefy 001-U33, 0,45 dla strefy 003-U33 i 0,50 dla strefy 
002-M/U31. Jako sposób odprowadzenia wód opadowych projekt planu ustala do kanalizacji 
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie. Zaopatrzenie w gaz realizowane będzie z 
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eksploatowanej na terenie sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia lub przez 
zastosowanie gazu bezprzewodowego a zasilenie w energię elektryczną - z sieci 
elektroenergetycznej. Projekt planu zaleca zaopatrzenie w ciepło planowanych inwestycji z 
ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, jednak dopuszcza stosowanie niskoemisyjnych źródeł 
lokalnych. 
              W granicach opracowania Gmina Miasta Gdańsk nie poniesie kosztów związanych z 
realizacją celów publicznych w związku z art.36 ust.1 i 2 oraz wypłat odszkodowań z art.36 
ust.3. Nie wystąpią   inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy. 
             W  wyniku uchwalenia planu gmina będzie mogła pobrać jednorazową opłatę 
wynikającą z 30 %- owego wzrostu wartości nieruchomości o powierzchni 2,73 ha, jeśli 
właściciele albo użytkownicy wieczyści dokonają ich sprzedaży przed upływem 5 lat od daty 
wejścia w życie uchwalonego planu. 
             Oceniając całokształt skutków realizacji projektu planu należy stwierdzić,  
że zapisy w nim zawarte w dostateczny sposób uwzględniają ochronę środowiska. Zmiany, 
które nastąpią są nie uniknionym skutkiem rozwoju miasta. Wiąże to się zawsze z 
przekształceniami w szacie roślinnej, wierzchnich warstwach gruntów  
i krajobrazie. Ważne jest, że realizacja planu daje szanse poprawy walorów krajobrazowych 
przy zachowaniu najbardziej znaczących elementów przyrodniczych. 

                         Projekt planu jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania    przestrzennego   miasta   Gdańska  ( Uchwała  Rady  Miasta  Gdańska  
nr XVIII/ 431/07 z dnia 20.12.2007 roku).  
        Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony w odpowiednim zakresie. 
        Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 października do 28 
listopada 2008 roku. Dyskusja publiczna na temat projektu planu odbyła się dnia 13 listopada 
2008 roku o godz. 17.00.  
        Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, w ustawowym terminie wpłynęły 
następujące  pisma z uwagami:  
I. Pismo  z  dnia  05  grudnia  2008  r. ( data  wpływu  09  grudnia 2008 r.),  wniesione  przez 
    Alicję Słomińską,  Irenę Kopania,  Zdzisławę Piotrowską,  Danutę  i  Stefana Gruszkiewicz, 
    Renatę  i  Tomasza  Piotrowskich,  Anielę  i  Bogdana  Frasunkiewicz,  Szorti  S.c ., którzy 
    wnioskują   o  wprowadzenia  do  projektu   planu   zmiany  polegającej  na  pozostawieniu 
    zespołu pawilonów handlowych w ich obecnej lokalizacji (teren 003 - U33). 
II. Pismo  z   dnia   12  grudnia  2008 r.   (data wpływu 17 grudnia 2008 r.),  wniesione   przez 
    Stowarzyszenie Wrzeszczańskie Komitety Obywatelskie dotyczące: 

1)odstąpienia  od   tak  dużego   różnicowania wysokości   i   tworzenia  w  ciągu  pierzei 
elementów wysokościowych, które w ciągu ul. T.Kosciuszki akcentują tylko 
skrzyżowania ulic ( teren 001-U33), 

    2)  wprowadzenia zapisu o przesunięciu wodociągu w kierunku al. Legionów, umożliwiając 
         tym  „wyprostowanie”   pierzei   narożnika  al. Legionów  i  ul. T.Kościuszki  w  kierunku 
         północnym (teren 003-U33), 
    3)  zamieszczenia  wymogu  konkursu  architektonicznego  ze  względu na wysokie walory 
         architektoniczne    budynku    szkoły    oraz   sąsiedztwo   zabudowy    eksponowanego 
         skrzyżowania   al. Legionów  i  ul. T.Kościuszki, a  także brak zgody na zapis w pkt. 7.6  
         formy  zabudowy: dowolne,  gdyż  zastrzeżenie  pkt.10.3  odnosi się tylko do istniejącej  
         zabudowy, natomiast nowa zabudowa pozostaje dowolna (teren 003-U33), 
     4) braku    zgody    na    zapis   w   pkt. 9.1.   o   dopuszczeniu   dodatkowego  zjazdu  dla 
         narożnika   al.  Legionów   i    ul. T. Kościuszki,   który   zdaniem   wnioskujących   jest 
         niemożliwy  w   świetle   przepisów   dot.  zjazdów   publicznych,  zawartych  w  ustawie 
         w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać drogi publiczne i ich  
         usytuowanie (teren  003 -U33), 
      5) wprowadzenie    zapisu    umożliwiającego     wykonanie     dojazdu     do    zabudowy 
          mieszkaniowej   położonej   przy    al.  Legionów,   za   obiektami  szkolnymi, zgodnie z 
          wymogami przepisów przeciwpożarowych (teren 003-U33). 
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       Nieuwzględnia się złożonych uwag z następującym uzasadnieniem: 
I. Istniejące w rejonie skrzyżowania ul. T.Kościuszki i al. Legionów pawilony handlowe są 
obiektami tymczasowymi, a także substandardowymi w odniesieniu do parametrów 
zabudowy sąsiadującej o wartościach kulturowych. Bryły budynków nie harmonizują ze 
skalą, proporcjami i charakterem jednorodnego zespołu zabudowy mieszkaniowej  
Wrzeszcza Dolnego objętego ochroną konserwatorską. Ukośna linia zabudowy, którą 
wyznaczają przedmiotowe pawilony łamie historyczną zasadę przebiegu linii zabudowy 
budynków znajdujących się rejonie skrzyżowania, która przebiega konsekwentnie tworząc 
kąty proste i wyznaczając małe placyki na narożnikach. Usankcjonowanie takiej zabudowy 
nie byłoby zgodne z wymogami ładu przestrzennego, którego zasady ochrony i kształtowania 
określa się w planie obowiązkowo  zgodnie z art.15, ust. 2 , pkt 2 Ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
II.1) W karcie terenu 001-U33 dopuszczono cztery rodzaje maksymalnej wysokości 
zabudowy, z następujących powodów: 
-  12 m  dla  zabudowy  z  dachem  płaskim  i  15 m  dla  zabudowy  z  dachem  stromym.Są 
to wysokości odpowiadające istniejącej zabudowie po północnej stronie ulicy T.Kościuszki, 
-  18 m dla hali sportowej – jest to wysokość niezbędna do wybudowania obiektu sportowego 
odpowiadającego wymogom Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Zgodnie z przepisami PZPS 
wysokość wolnej przestrzeni nad boiskiem do rozgrywania imprez międzynarodowych 
powinna wynosić 12 m. Przyjęte w ustaleniach planu 18 m jest wynikową w/w 12m i 6 m 
dodatkowo na konstrukcję dachu hali, 
-  25 m dla obszaru „a” wyznaczonego liniami podziału wewnętrznego – jest to północno-
zachodni narożnik terenu 001 stanowiący przedłużenie narożnika zabudowy skrzyżowania 
al. Legionów i ul. Kościuszki. Dopuszczono tu maksymalną wysokość odpowiadającą 
wysokości istniejącej wzdłuż al.Legionów zabudowy usługowej o wartościach kulturowych 
jako akcent narożnika skrzyżowania. Większa wysokość zabudowy w rejonie skrzyżowania 
ul. T.Kościuszki i al. Legionów akcentująca narożnik jest charakterystyczna i występuje 
również w rejonie skrzyżowania  ul. T.Kościuszki i Bolesława Chrobrego. 
II.2) Kształt pierzei narożnika al. Legionów i ul. T.Kościuszki nie jest podyktowany 
przebiegającym w tym rejonie wodociągiem. Analizy kompozycyjne wykonane dla tego 
fragmentu Wrzeszcza Dolnego wykazały zasadę linii zabudowy, które tworzą kąty  proste i 
wyznaczają małe placyki na narożnikach przedmiotowego skrzyżowania. Lokalizacja 
wodociągu jest tylko przyczynkiem do powiększenia wielkości placyku w głąb al. Legionów w 
stosunku do placyków istniejących w północnej pierzei ul. T.Kościuszki. Wielkość 
wyznaczonej w projekcie planu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej jaką ma być 
przedmiotowy placyk, zbliżona jest do wielkości placyku obecnie funkcjonującego i umożliwia 
zachowanie istniejącego ciągu pieszego.   
II.3) Ustalenie w projekcie planu wymogu przeprowadzenia konkursu architektonicznego nie 
ma podstawy prawnej, ponieważ nie istnieją instrumenty ani procedury wymuszające 
realizację inwestycji zgodnie z rozstrzygnięciem konkursowym. Nie ma również powodów, 
dla których należałoby ustalić szczególne formy dla nowej zabudowy na przedmiotowym 
terenie, gdyż pozostałe ustalone w karcie terenu parametry urbanistyczne (punkt 7 karty 
terenu) i ograniczenia (punkt 10 karty terenu) są wystarczające do zrealizowania nowej 
zabudowy uwzględniającej zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasady 
zagospodarowania terenów o wartościach kulturowych. 
II.4) Wykonanie dopuszczonego w projekcie planu dodatkowego zjazdu dla terenu 
inwestycyjnego w narożniku al. Legionów i ul. T. Kościuszki  jest możliwe zgodnie z  
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie § 55 ust.1 pkt. 4 oraz  § 77 i § 79. W trakcie sporządzania planu rozpatrzono 
wszelkie możliwości obsługi drogowej tego terenu z uwagi na jego specyficzne położenie w 
stosunku do skrzyżowania al. Legionów i ul. T. Kościuszki. Zapis o dostępności drogowej 
wylicza wszystkie możliwe ulice, z których może być obsłużony przedmiotowy teren, ale nie 
zmusza do korzystania z wszystkich wymienionych. 
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II.5)  W karcie terenu 003 w punkcie 9.1 ustalono istniejący zjazd (wjazd i wyjazd) zarówno 
do zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej bezpośrednio przy al. Legionów (budynek nr 11 
a) jak i na zapleczu (budynek nr 13). Taki zapis umożliwia wykonanie dojazdu obsługującego 
przedmiotową zabudowę mieszkaniową. Plan zagospodarowania przestrzennego nie 
definiuje, które drogi bądź dojazdy będą pełniły funkcje przeciwpożarowe – ustalają to 
przepisy odrębne i powinny zostać zweryfikowane na etapie projektu budowlanego 
dotyczącego inwestycji na przedmiotowym terenie a nie na etapie sporządzania projektu 
planu miejscowego. Natomiast problem może tu stanowić sprawa własności gruntów, której 
rozwiązanie zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r. nie jest przedmiotem planu miejscowego. 
       W związku z powyższym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    
Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego i alei Legionów w mieście Gdańsku 
może być przedłożony do uchwalenia. 
 
      Projekt planu został sporządzony w Biurze Rozwoju Gdańska przez zespół  w składzie: 
- Dyrektor biura, generalny projektant:          mgr inż. arch. Marek Piskorski 
- Główny projektant, kierownik zespołu:        mgr inż. arch. Maria Magdalena Koprowska  

                                                                     
- Urbanistyka:                                                

                            Projektant prowadzący - mgr inż. arch. Agnieszka Rózga-Micewicz 
                 POIU G-218/2006 

                                                                          mgr  inż. arch. Monika Thurau 
-     Komunikacja:                                   mgr inż. Jolanta Rolle 
- Środowisko przyrodnicze:                           mgr Piotr Kraiński 
-     Uzbrojenie inżynieryjne:                              inż. Grażyna Opalińska 
-     Dziedzictwo kulturowe:                               mgr inż. arch. Joanna Labenz 
 


