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UCHWAŁA NR LV/82/2010
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 21 października 2010 r.

W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO ŁĘGOWO 
(DZIAŁKI NR 2009/1, 2009/2, 1078, 194/59, 194/60 W RUSOCINIE) - ZMIANA 

FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI - CZĘŚĆ WYŻYNNA 

Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 20, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. ze zmianami) oraz art. 18 

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), na wniosek Wójta Gminy Pruszcz Gdański 

Rada Gminy ustala, co następuje 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański" uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Nr X/75/99 z dnia 15 lipca 1999 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi uchwałami Nr VI/40/2003 
z dnia 29 kwietnia 2003 r., Nr XLIX/30/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r. oraz Nr LII/50/2010 
z dnia 6 sierpnia 2010 r. 

uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Łęgowo (działki nr 2009/1, 2009/2, 1078, 194/59, 194/60 w Rusocinie) - zmiana 
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański - część 
wyżynna. 

§ 2. Ustala się następujące zmiany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pruszcz Gdański - część wyżynna, zatwierdzonym uchwałą Nr 
XXXII/178/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 88 z 2005 r., poz. 
1814) dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo, polegające na: 

zamianie funkcji terenu oznaczonego symbolami UPM i L z przeznaczeniem wyłącznie na 
funkcję usług i produkcji, włączając w to obszar wyznaczony dla zadrzewień pomiędzy drogą Nr 
1 a obecną droga wewnętrzną i zabudowaniami byłego PGR Rusocin. 

§ 3. Przyjmuje się zasady zagospodarowania przestrzennego objętego zmianą: 

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania: 

U/P - tereny usług i produkcji 

U/K - teren usług samochodowych 

ZI - tereny zieleni izolacyjnej 

Zp - tereny zieleni urządzonej 

KDW - teren dróg wewnętrznych wraz z parkingiem 

2. Oznaczenia graficzne obowiązujące: 

1)granice opracowania planu 
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2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

3)linie zabudowy nieprzekraczalne 

3. Ustalenia dla terenów objętych planem zawarte są w kartach terenu: 

 
1. KARTA TERENU Nr 1 

2.

Przeznaczenie terenu: U/P - tereny usług i produkcji 
1. Dopuszcza się wszystkie rodzaje działalności usługowej i produkcyjnej, składów i magazynów z wyjątkiem obiektów, 
które mogą znacząco wpływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 
2. Na terenach tych wyklucza się funkcje mieszkaniowe. 
3. Gabaryty zabudowy oraz jej charakter dostosować do zabudowań w sąsiedztwie. 
4. Adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością modernizacji, rozbudowy i nadbudowy.

3. Nr strefy: U/P 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
- działania inwestycyjne realizować poprzez kształtowanie zabudowy określone w sposób ustalony w pkt 8

5.

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego: 
- zasady kształtowania zasobu zieleni: zachować istniejącą zieleń 
- zakres uciążliwości dla środowiska: musi być ograniczona do granic własnej działki 
- zaleca się stosowanie ażurowych terenów utwardzonych w drogach

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
- obszar graniczy od południa i zachodu z zespołem dworsko-parkowym z folwarkiem w Rusocinie - obszar położony 
w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu 
- realizacja inwestycji i zagospodarowania terenu wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w Gdańsku

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: 
- należy uzgodnić z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdańsku

8.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, wskaźniki intensywności zabudowy, udział powierzchni biologicznie czynnej, gabaryty i wysokości 
projektowanej zabudowy oraz geometrie dachu: 
- ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu 
- parametry zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: max 40% 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się; 
- parametry zabudowy: 
1) forma zabudowy - wolnostojąca, dopuszcza się zespolone budynki o różnych funkcjach; 
2) ilość kondygnacji - dwie kondygnacje nadziemne; 
3) zaleca się dachy dwuspadowe o kącie nachylenia od 12 - 25 stopni, dopuszcza się dachy płaskie jak w części istniejącej; 
4) wysokość zabudowy: - max 8 m od poziomu terenu do kalenicy; 
5) poziom posadowienia parteru max 0,3 m nad poziom terenu 
- zakaz stosowania jaskrawych barw ścian i dachów oraz zakaz realizacji pełnych ogrodzeń wewnętrznych

9.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
- nie dopuszcza się wtórnych podziałów; 
- dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb infrastruktury technicznej

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 
- nie przewiduje się

11.

Infrastruktura: 
Przewiduje się pełne uzbrojenie terenu: 
- zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci, 
- odprowadzenie ścieków komunalnych - do ogólnej kanalizacji sanitarnej układu wiejskiego, 
- odprowadzenie wód opadowych - w obrębie własnej działki lub do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody gestora, 
- uzbrojenie terenu powinno być realizowane równolegle z budową obiektów kubaturowych, 
- energetyka - do istniejącej sieci energetycznej, 
- zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnego źródła ciepła, zaleca się kotłownie na paliwo ekologiczne lub gazowe, 
- usuwanie odpadów komunalnych - na wysypisko komunalne, wymagana selekcja i wywóz przez koncesjonowaną firmę 
specjalistyczną

12. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
- nie występuje

 
1. KARTA TERENU Nr 2 
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2.

Przeznaczenie terenu: U/K - usługi samochodowe 
1. Dopuszcza się wszystkie rodzaje działalności usługowej, w tym obsługi komunikacji samochodowej, z wyjątkiem 
obiektów, które mogą znacząco wpływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu oddziaływania 
na środowisko. 
2. Na terenach tych wyklucza się funkcje mieszkaniowe oraz stacje paliw płynnych. 
3. Gabaryty zabudowy oraz jej charakter dostosować do zabudowań w sąsiedztwie.

3. Nr strefy: U/K - teren usług komunikacji samochodowej

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
- działania inwestycyjne realizować poprzez kształtowanie zabudowy określone w sposób ustalony w pkt 8

5.

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego: 
- zasady kształtowania zasobu zieleni: zachować istniejącą zieleń 
- zakres uciążliwości dla środowiska: musi być ograniczona do granic włąsnej działki 
- zaleca się stosowanie ażurowych terenów utwardzonych w drogach

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
- obszar graniczy od południa i zachodu z zespołem dworsko-parkowym z folwarkiem w Rusocinie - obszar położony 
w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu 
- realizacja inwestycji i zagospodarowania terenu wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w Gdańsku

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: 
- należy uzgodnić z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdańsku

8.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, wskaźniki intensywności zabudowy, udział powierzchni biologicznie czynnej, gabaryty i wysokości 
projektowanej zabudowy oraz geometrie dachu: 
- ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 3,0 m jak na rysunku planu, dopuszcza się zabudowę na granicy działki 
- parametry zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: max 40%, 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%; 
- parametry zabudowy: 
1) forma zabudowy - wolnostojąca, dopuszcza się zespolone budynki o różnych funkcjach; 
2) ilość kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych; 
3) zaleca się dachy dwuspadowe, dopuszcza się dachy płaskie jak w istniejącej zabudowie; 
4) wysokość zabudowy: max 8 m od poziomu terenu do kalenicy; 
5) poziom posadowienia parteru max 0,3 m nad poziom terenu; 
- zakaz stosowania jaskrawych barw ścian i dachów oraz zakaz realizacji pełnych ogrodzeń wewnętrznych

9.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
- dopuszcza się scalenie działek; 
- dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb infrastruktury technicznej, np.: rozbudowy skrzyżowania, stacji 
transformatorowej itp.

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 
- nie przewiduje się

11.

Infrastruktura: 
Przewiduje się pełne uzbrojenie terenu: 
- zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci, 
- odprowadzenie ścieków komunalnych - do ogólnej kanalizacji sanitarnej układu wiejskiego, 
- odprowadzenie wód opadowych - w obrębie własnej działki lub do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody gestora, 
- uzbrojenie terenu powinno być realizowane równolegle z budową obiektów kubaturowych, 
- energetyka - do istniejącej sieci energetycznej, 
- zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnego źródła ciepła, zaleca się kotlownie na paliwo ekologiczne lub gazowe, 
- usuwanie odpadów komunalnych - na wysypisko komunalne, wymagana selekcja i wywóz przez koncesjonowaną firmę 
specjalistyczną, 
- komunikacja z drogi wewnętrznej KDW 

 
1. KARTA TERENU Nr 3 
2. Przeznaczenie terenu: ZI- tereny zieleni izolacyjnej - strefa ochronna od drogi krajowej
3. Nr strefy: ZI 

4.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zbudowy oraz zagospodarowania terenu: 
zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych oraz wycinki drzew, dopuszcza się lokalizację reklam po uzgodnieniu z zarządem 
drogi krajowej w ramach prowadzonej działalności na terenach U/K i U/P; wysokość reklam nie może przekroczyć 
wysokości istniejących lub projektowanych budynków

5. Infrastruktura: 
Dopuszcza się lokalizację uzbrojenia
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1. KARTA TERENU Nr 4 

2.

Przeznaczenie terenu: KDW - teren dróg wewnętrznych wraz z parkingiem ogólnodostępnym, stanowiący dojazd do terenu 
U/K pod warunkiem przebudowy skrzyżowania drogi KDW z ulicą Rataja w sposób wykluczający bezpośredni wjazd 
z drogi krajowej. 
Przebudowa ma na celu obsługę komunikacyjną terenu U/K wyłącznie za pośrednictwem skrzyżowania z ulicą Rataja na 
zasadzie prawoskrętów - wjazd i wyjazd w prawo z drogi KDW w kierunku do drogi krajowej. 
Skrzyżowanie wymaga opracowania projektu przebudowy i uzgodnienia z zarządcą drogi krajowej przed uzyskaniem 
pozwolenia na inwestycje położone na terenie oznaczonym symbolem U/K. 
Przed oddaniem obiektów do użytkowania, skrzyżowanie winno być wykonane zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach 
publicznych "budowa i przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego 
przedsięwzięcia".

3. Nr strefy: KDW 

4. Ustalenia dotyczące parametrów: 
Szerokość jezdni dróg wewnętrznych min. 5,0 m, przewiduje się jednostronne pobocze na parking ogólnodostępny.

5. Infrastruktura: 
Przewiduje się pełne uzbrojenie terenu w pasie drogowym.

 
1. KARTA TERENU Nr 5 

2. Przeznaczenie terenu: Zp - tereny zieleni urządzonej - strefa ochronna od zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem 
w Rusocinie

3. Nr strefy: Zp 

4.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
- zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych, adaptacja istniejących budynków z możliwością przebudowy 
i modernizacji w ramach istniejącego rzutu i bryły; 
- zakaz wycinki istniejących drzew; 
- przewidzieć zieleń niską od południa terenu oraz od strony istniejącego zbiornika wodnego sąsiadującego poza granicą 
opracowania; 
- zaleca się dosadzenia zieleni niskiej i wysokiej; 
- zakaz stosowania jakrawych barw ścian i dachów oraz zakaz realizacji pelnych ogrodzeń wewnętrznych 

5. Infrastruktura: 
Dopuszcza się lokalizację uzbrojenia

§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości na 10%. 

§ 5. Integralną częścią uchwały jest: 

- rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 

- załącznik Nr 2 dotyczący rozstrzygnięć Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie uwag 
wniesionych do projektu planu 

- załącznik Nr 3 dotyczący rozstrzygnięć Rady Gminy Pruszcz Gdański o sposobie realizacji 
i zasadach finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

§ 6. Zobowiązuje się Wójta do: 

1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwaly wraz z dokumentacją planistyczną 
Wojewodzie Pomorskiemu w celu oceny zgodności z prawem oraz w celu ogłoszenia jej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, 

2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
oraz publikacji na stronie internetowej gminy (www.pruszczgdanski.pl), 

3. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do przedmiotowego planu oraz otrzymywania 
z niego wypisów i wyrysów, 

4. wprowadzenia do rejestru miejscowych planów, 

5. przekazania Staroście Gdańskiemu kopii uchwalonego miejscowgo planu. 



Id: HTYUP-OFWXO-NJWPT-TNFFJ-FDLSX. Podpisany Strona 5

§ 7. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 
Pruszcz Gdański - część wyżynna we fragmencie objętym granicami niniejszego planu. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Józef Witek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/82/2010

Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 21 października 2010 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/82/2010

Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 21 października 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W SPRAWIE UWAG 

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego 
Łęgowo (działki nr 2009/1, 2009/2, 1078, 194/59, 194/60 w Rusocinie) - zmiana fragmentu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część 
wyżynna Rada Gminy po zapoznaniu się z dokumentacją formalno – prawną planu oraz 
protokołem z dyskusji publicznej nad projektem planu stwierdza, że w okresie wyłożenia do 
publicznego wglądu oraz w wyznaczonym terminie składania uwag nie wpłyneły zadne 
uwagi. 

 

Przewodniczący Rady 

Józef Witek
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/82/2010

Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 21 października 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI O SPOSOBIE REALIZACJI 
I ZASADACH FINANSOWANIA ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Rada Gminy stwierdza, że uchwalenie planu nie skutkuje koniecznością realizacji inwestycji 
zakresu infrastruktury technicznej obciążających budżet gminy. 

 

Przewodniczący Rady 

Józef Witek
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Uzasadnienie

Rada Gminy Pruszcz Gdański podjęła uchwałę nr XVIII/41/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. 
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część wyżynna 
dla fragmentu obrębu Łęgowo (dz. nr 2009/1, 2009/2, 1078, 194/59, 194/60 w Rusocinie). 
Projekt zmiany planu uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia. Po wyłożeniu projektu 
zmiany planu do publicznej wiadomości nie wpłynęły żadne uwagi. Projektowana zmiana planu 
dla fragmentu obrębu Łęgowo zgodna jest ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/30/2010 z dnia 
02.06.2010 r. oraz uchwałą nr LII/50/2010 z dnia 06.08.2010 r. Mając powyższe na względzie 
podjęcie uchwały o zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wyżynnej gminy dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo jest zasadne. 


