UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego w mieście Gdańsku
Na
podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia
27 marca
2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz.
1250), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego w mieście Gdańsku
§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru
objętego projektem planu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 4. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:
1) ogłoszenia uchwały przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gdańsku,
2) ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu w miejscowej prasie,
3) zawiadomienia na piśmie
i opiniowania projektu planu.

instytucji

i organów

właściwych

do

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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uzgadniania

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Gdańska
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennegoMatemblewo rejon ulicy Jana Karskiego w mieście Gdańsku
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UZASADNIENIE
Granicami przystąpienia objęto dwie działki w Matemblewie o powierzchni ok. 0,2 ha. Obszar
planu położony jest przy ulicy Jana Karskiego w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej o charakterze
rezydencjonalnym. Teren nie jest zainwestowany, stanowi własność prywatną.
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania Matemblewo –
część centralna w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym 0928 (zatwierdzony uchwałą nr
X/229/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2015 r.) przedmiotowy teren w granicach
przystąpienia przeznacza się na zabudowę mieszkaniową ekstensywną (MN21) i dopuszcza domy
wolnostojące jedno- lub dwumieszkaniowe.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU
Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest potrzebą weryfikacji
zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie dopuszczenia możliwości zlokalizowania budynku
mieszkalnego o trzech lokalach mieszkalnych wraz z lokalem usługowym. Na południe od ulicy Jana
Karskiego czyli w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego granicami opracowania zlokalizowana
jest zabudowa z dopuszczeniem domów mieszkalnych wolnostojących do 4 mieszkań oraz domy w
zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Proponowana zmiana pozwoli na rozszerzenie możliwości
inwestycyjnych przy jednoczesnym braku negatywnych konsekwencji dla istniejącego otoczenia.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących
uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele
nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

