
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, 
ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z 
późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko: 

1. Święty Wojciech rejon ulic Trakt Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej
(uchwała Nr IX/105/11 RMG z dnia 31.03.2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy –  Obwodnicą Południową Gdańska; od 
wschodu – Kanałem Raduni; od zachodu i południa – projektowaną ulicą Pruszczańską i 
terenami motocrossu.

2. Siedlce rejon ulicy Ogińskiego
(uchwała Nr XXVIII/542/12 RMG z dnia 28.06.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy –  ulicami Szarą i Kartuską; od wschodu – 
ulicą Pobiedzisko i terenem liceum; od zachodu i południa –  skarpą zieleni 
nieurządzonej.

3. Kolonia Jordana w rejonie Cmentarza Garnizonowego
(uchwała Nr XLIX/1082/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy –  ulicą Kolonia Przybyszewskiego i tereny 
leśne; od wschodu –  Cmentarzem Garnizonowym i Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich 
oraz ulicą Dąbrowskiego; od południa –  ulicą Dziekuć Maleja oraz południową granicą 
użytku ekologicznego „Luneta z Pasikonikiem”; od zachodu – ulicą Świdnicką.

4. Brętowo rejon ulicy Słowackiego 139 – 155
(uchwała Nr LII/1153/14 RMG z dnia 24.04.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar o powierzchni około 0,68 ha, położony w Brętowie przy ulicy 
Słowackiego w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk                                                                  ISO 9001:2000
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk 
tel.: 58 308 44 51, fax: 58 308 44 49,
e-mail: brg@brg.gda.pl; www.brg.gda.pl



5. Cmentarz Centralny Srebrzysko II
(uchwała Nr XLIX/1090/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – Aleją Żołnierzy Wyklętych; od wschodu – 
wschodnią granica terenu zbiornika retencyjnego „Srebrzysko” oraz wschodnią granica 

terenu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Bilikiewicza, fragmentem 
ulicy Srebrniki oraz terenami leśnymi; od południa granicą terenów dawnego poligonu 
wojskowego; od zachodu – wschodnią granicą terenu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

6. Matemblewo - część centralna
(uchwała Nr XLII/971/13 RMG z dnia 26.09.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar ograniczony: od południa z ulicą Matemblewską; od północy –  ulicą 
Waldorffa; od wschodu –  ulicą Potokową i dawnym wyrobiskiem żwiru; od zachodu – 
zabudową mieszkaniową i usługową.

7. Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej
(uchwała Nr L/1123/14 RMG z dnia 27.03.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy –  granicą działki nr 79/2 obr. 10; od 
wschodu – ulicą Bytowską; od południa – granicą zbiornika retencyjnego Kuźnia Wodna 
oraz zabudową hotelu dwór Oliwski; od zachodu – potokiem Prochowym.

8. Oliwa Dolna rejon ulicy Orłowskiej i Wejhera
(uchwała Nr LIII/1199/14 RMG z dnia 29.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar pomiędzy ulicą Orłowską, linią tramwajową przy ulicy Pomorskiej 
i planowaną ulicą tzw. „Drogą Zieloną”.

9. Maćkowy rejon ulic Czerskiej i Jagatowskiej
(uchwała Nr LVI/1305/14 RMG z dnia 28.08.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar o powierzchni 3,51 ha pomiędzy ulicami Czerską i Jagatowską.

10. Chełm – cmentarz przy ulicy Stoczniowców
(uchwała Nr XLIX/1083/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy –  ulicą Stoczniowców; od wschodu – 
Traktem Św. Wojciecha; od południa –  ulicą Cienistą; od zachodu –  terenem 
istniejącego cmentarza.

11. Zakoniczyn rejon ulicy Unruga
(uchwała Nr XLIX/1085/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy –  ulicą Świrskiego: od zachodu –  ulicą 
Huenefelda oraz ulicą Wieżycką; od wschodu –  ulicą Unruga; od południa –  ulicą 
Porębskiego.

12. Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Zeusa
(uchwała Nr LVI/1303/14 RMG z dnia 28.08.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar o powierzchni około 0.39 ha położony w rejonie ulic Nowy Świat 
i Zeusa.
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13. Klukowo rejon ulic Galaktycznej i Radarowej
(uchwała Nr XXXI/640/12 RMG z dnia 25.10.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar o powierzchni około 7,94 ha położony pomiędzy ulicami 
Telewizyjną i Galaktyczną oraz bocznicą kolejową, od północy ograniczony terenami 
ogródków działkowych.

14. Klukowo – Rębiechowo rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej
(uchwała Nr L/1124/14 RMG z dnia 27.03.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar o powierzchni około 3,3 ha położony w rejonie ulicy Telewizyjnej nr 
11.

15. Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi II
(uchwała Nr LVII/1336/14 RMG z dnia 25.09.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar o powierzchni około 23,91 ha położony w Kokoszkach 
Przemysłowych, przylegający do torów kolejowych pomiędzy ulicami Bysewską i 
Stokłosy.

16. Górki Zachodnie rejon ośrodka AZS
(uchwała Nr LVI/1306/14 RMG z dnia 28.08.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar o powierzchni około 5,6 ha położony w sąsiedztwie ujścia Wisły 
Śmiałej i użytku ekologicznego Zielone Wyspy na Wiśle Śmiałej, ograniczony ulicą Stogi 
i Wisłą Śmiałą wraz z rozlewiskiem.

17. Wyspa Sobieszewska rejon skrzyżowania ulicy Kempingowej i Przegalińskiej
(uchwała Nr LV/1234/14 RMG z dnia 26.06.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy i zachodu – ulicą Kempingową; od wschodu 
– terenem schroniska Św. Brata Alberta; od południa – ulicą Przegalińską.

18. Krakowiec w rejonie cmentarza przy ulicy Kępnej
(uchwała nr LII/1150/14 RMG z dnia 24.04.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy i wschodu –  wiązką rurociągów 
przesyłowych oraz fragmentem terenu Bazy Magazynowej PERN „Przyjaźń”; od zachodu 
– ulicą Wyciąg; od południa – terenami zielonymi położonymi wzdłuż cieku Gniła Łacha.

19.  Rudniki – Błonia rejon giełdy kwiatowej przy ulicy Miałki Szlak i Rzęsnej
(uchwała Nr XLI/902/13 RMG z dnia 29.08.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu)
obejmujący obszar o powierzchni około 11,73 ha położony pomiędzy ulicą Elbląską (w 
rejonie skrzyżowania z ulicą Sztutowską), torami kolejowymi i ulicą Rzęsną.

Projekt planu miejscowego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie 
wyłożenia  do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl
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Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami 
odbędą się w następujących terminach: 

projekt planu dzień godzina

Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Zeusa 07.04.2015 r. 1700

Zakoniczyn rejo ulicy Unruga 07.04.2015 r. 1700

Chełm – cmentarz przy ulicy Stoczniowców 08.04.2015 r. 1700

Oliwa Dolna rejon ulic Orłowskiej i Wejhera 08.04.2015 r. 1700

Brętowo rejon ulicy Słowackiego 139 - 155 09.04.2015 r. 1700

Klukowo rejon ulic Galaktycznej i Radarowej 09.04.2015 r. 1700

Maćkowy rejon ulic Czerskiej i Jagatowskiej 13.04.2015 r. 1700

Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej 13.04.2015 r. 1700

Wrzeszcz – Cmentarz Centralny Srebrzysko II 14.04.2015 r. 1700

Święty Wojciech rejon ulic Trakt 
Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej 14.04.2015 r. 1700

Górki Zachodnie rejon ośrodka AZS 15.04.2015 r. 1700

Klukowo –  Rębiechowo rejon ulic tzw. Nowej 
Spadochroniarzy i Telewizyjnej 16.04.2015 r. 1700

Rudniki –  Błonia rejon giełdy kwiatowej przy 
ulicy Miałki Szlak i Rzęsnej 20.04.2015 r. 1700

Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą 
Bysewską a terenami kolejowymi II 20.04.2015 r. 1700

Siedlce rejon ulicy Ogińskiego 21.04.2015 r. 1700

Matemblewo – część centralna 22.04.2015 r. 1700

Krakowiec w rejonie cmentarza przy ulicy 
Kępnej 23.04.2015 r. 1700

Kolonia Jordana w rejonie Cmentarza 
Garnizonowego 27.04.2015 r. 1700

Wyspa Sobieszewska rejon skrzyżowania ulicy 
Kempingowej i Przegalińskiej 27.04.2015 r. 1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2015 r. Pisma należy 
kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: 
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brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 
199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w 
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia 
projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną 
dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego 
inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji 
uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta 
Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, 
ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2015 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w 
terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie 
internetowej http://bip.brg.gda.pl.
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