PROTOKÓŁ NR 26 - 1/2021
z posiedzenia
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 27 stycznia 2021 r.
Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Komisja rozpoczęła posiedzenie o godzinie 15:15, zakończyła o godzinie 18:40.
Obecność:
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca komisji Emilia Lodzińska otworzyła posiedzenie, powitała
zebranych i stwierdziła quorum. Z racji pierwszego spotkania w Nowym Roku
Przewodnicząca złożyła życzenia, życząc przede wszystkim zdrowia w tym trudnym
czasie. Poinformowała, iż projekt porządku został wysłany do radnych drogą
elektroniczną – Porządek Obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zmian w porządku posiedzenia nie było, więc przedstawiał się następująco:
1. Przedstawienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1.1. Ołowianka - część centralna i północna w mieście Gdańsku;
1.2. Rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku;
1.3. Klukowo rejon ulic Radiowej i Teleskopowej w mieście Gdańsku;
1.4. Łostowice w rejonie ulicy Jaworzniaków 32 w mieście Gdańsku;
1.5. Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Sybiraków w mieście Gdańsku.
Referuje: przedstawiciel Biura Rozwoju Gdańska

2. Przyjęcie sprawozdania za okres 01.01.2020 do 31.12.2020r
3. Wolne wnioski, sprawy wniesione, korespondencja

Porządek posiedzenia poddano pod głosowanie.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” - przyjęła proponowany porządek.
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PUNKT 1.1.
Przedstawienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ołowianka - część centralna i północna w mieście Gdańsku.
____________________________________________________________________
Pani Katarzyna Rosiak – projektantka Biura Rozwoju Gdańska
Powiedziała, że obszar objęty planem ma ok 4,12 ha, położony na obszarze Wyspy
Ołowianki. Głównym celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji celu
publicznego dotyczącego rozwoju funkcji kultury o randze metropolitalnej
i ogólno-miejskiej, co jest zgodne z polityką Miasta zawartą w Studium, umożliwienie
adaptacji kolejnego historycznego budynku na cele kultury w ramach działalności
realizowanej przez Polską Filharmonię Bałtycką, jak również uporządkowanie
sytuacji planistycznej oraz ustalenie zasad kształtowania przestrzeni publicznej wraz
ze wskazaniem lokalizacji koła widokowego. W Studium jest to teren o dominującej
funkcji usługowej, położony w Centralnym Paśmie Usługowym, obszar wpisany jest
do rejestru zabytków. Teren położony jest w strefie parkingowej A. Na omawianym
terenie obowiązują 2 miejscowe plany, dla większości terenu obowiązuje plan
Ołowianka z 1999 roku, ustalenia tego planu przeznaczają przedmiotowy teren pod
usługi kultury, sale koncertowe, widowiskowe z zapleczem, usługi handlu
detalicznego i gastronomii. Drugi plan jest dla terenu dawnej Nastawni, jest to plan
z 2001 roku, tym planem wprowadzono usługi kultury lub zaplecza dla tych usług
z funkcją hotelową, klubem żeglarskim, gastronomią i usługami handlu integralnie
związanymi z funkcją kultury. Powyżej w części centralnej na północ jest teren
restauracji, funkcja podstawowa to przystań dla małych jednostek pływających
z funkcją hotelową, kluby żeglarskie, gastronomia i handel, następnie
przepompownia ścieków i na samym końcu usługi gastronomiczne. Ulica Ołowianka
to ulica w klasie dojazdowej. W strukturze własności to zasadnicza część planu
stanowi własność województwa w użytkowaniu Filharmonii Bałtyckiej, wszystkie
drogi, Cypel i teren restauracji stanowią własność gminną, teren przepompowni to
teren własności spółek prawa handlowego. Dodała, że do planu wpłynęły
standardowe wnioski gestorów sieci i organów oraz wniosek Filharmonii Bałtyckiej,
który wskazywał na konieczność dojazdu do projektowanego obiektu kultury oraz
o przeznaczenie pod usługi kultury funkcję hotelową i gastronomiczną budynku
dawnej Nastawni. Następnie po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia
planu wpłynął wniosek GIWK-u wraz z projektem terenu urządzonej zieleni na Cyplu.
W obecnej chwili teren jest urządzany i prace budowlane trwają. GIWK wnioskuje
również o przeznaczenie tego terenu docelowo na rozbudowę przepompowni ścieków
w dłuższej perspektywie czasowej. W temacie komunikacji to powiedziała, że teren
obsługiwany jest od strony południowej przez Most Kamieniarski, a w części
północnej poprzez dawny Most Kolejowy jest połączony z terenem miasta. Jedynym
połączeniem z Głównym i Starym Miastem jest nowoczesna kładka piesza, która
prowadzi do terenów ciągu pieszego biegnącego wzdłuż Nabrzeża. Od strony Mostu
Kolejowego wskazano przebieg ciągu pieszego w kierunku Długich Ogrodów poprzez
dawne tereny zakładów mięsnych oraz nowy ciąg pieszy z Ołowianki w kierunku ulicy
Dziewanowskiego poprzez Kanał Na Stępce. Wspomniała, że teren opracowania leży
w sąsiedztwie terenu, który został wyznaczony w Gdańskich Przestrzeniach
Lokalnych (GPL), to jest teren przeznaczony przy ul. Na Stępce, dla niego zostały
opracowane wytyczne i w związku z tym że jest duża bliskość tego terenu to Zespół
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Przestrzeni Publicznych i Krajobrazu opracował wytyczne w powiązaniu z GPL dla
terenu objętego planem. Wytyczne przedstawiono poniżej:

W projekcie planu zasadnicza część została przeznaczona pod usługi i kulturę wraz
z towarzyszącymi gastronomią, handlem, usługami i usługami hotelarskimi. Na
terenie są budynki wpisane do rejestru zabytków, czyli dawny budynek
elektrociepłowni, Spichlerz Królewski, dawna szkoła. Budynek Nastawni zgodnie
z wytycznymi konserwatorskimi został wskazany jako budynek, który można
przebudować i rozbudować.
Pan Roman Perucki – dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
Powiedział, że generalnie nie mają zbyt wiele uwag. Zwrócili uwagę na plac
001-U33 czyli parking dla Filharmonii, który jest niezwykle ważny w kontekście nie
tylko miejsc parkingowych dla pracowników i gości, ale również i imprez. Podkreślił,
że wydaje im się, by na tym parkingu przechodziło się jak się chce, do tzw. kładki.
Poprosili o rozważenie, aby jednak główny ciąg pieszy był po tych „grzbietach” blisko
parkingu, aby dojść do głównego ciągu pieszego, z którego można dojść do Mostu
Kolejowego albo na kładkę.
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Dodał, że budynek A będzie troszkę rozbudowany, po pierwsze tam gdzie jest
planowana droga, a po drugie będzie również lekka rozbudowa budynku B na stronę
ulicy Ołowianka. Otrzymali zgodę z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ale pod
warunkiem zmiany w planach, gdyż to jest zajęcie pasa drogowego. Poprosił
o uwzględnienie tego faktu, aby rozbudowa była możliwa. Dopowiedział, że projekt
jest już przyjęty przez Filharmonię oraz zaakceptowany przez Wojewódzkiego
Konserwatora, są w ostatniej fazie i czekają na plan zagospodarowania
przestrzennego aby móc procedować plan rozbudowy. Mają zamiar to wszystko
w najbliższych 3-4 latach wszystko dokończyć. Chcieliby aby ciągi piesze były
czytelne. Na projekcie planu wzdłuż budynku głównego, BRG ma na planie
zaznaczoną zieleń wzdłuż całego budynku, zaś Filharmonia ma zaznaczoną zieleń
tam gdzie jest ciąg pieszy od strony placu, tam gdzie jest aleja gwiazd która będzie
systematycznie rozbudowywana oraz wzdłuż kas. Tak więc ciąg pieszy jest jak
najbardziej wskazany, natomiast nie za bardzo widzą w tym miejscu zieleń gdyż
zieleń jest tylko wzdłuż ciągu nad wodą do napisu Gdańsk. Poprosili, by zieleń
uwzględnić na terenie na którym ona jest, gdyż parking na którym ona jest to jest
dojazd do restauracji działającej, a w momencie kiedy są Międzynarodowe Targi lub
inne większe imprezy to i tak jest zabudowane i nie można dojechać. Zwrócił uwagę
również na zieleń, która jest za kołem, przy Moście Kolejowym. Ten teren był i jest
wykorzystywany i planowany w taki sposób aby zostawić tą zieleń taką jaka jest,
ewentualnie trochę dosadzić, ale w tym miejscu jest jedyna możliwość aby na teren
wjeżdżały autobusy, a na większych imprezach jest ich sporo. Każde miejsce
parkingowe jest bardzo cenne więc zmniejszenie miejsc naziemnych kosztem
parkingu podziemnego raczej nie chodzi w grę. W temacie kładki dodał jeszcze, że
może warto by było rozważyć czy ta kładka nie była by lepsza przy nowym hotelu
(w literce F i B). Nie wie jak to byłoby z drugiej strony. Natomiast wzdłuż budynku
który będzie jeszcze o 3 m większy to do koła nie dałoby się już zrealizować, chyba
że zmusiło by się koło aby się zmniejszyło. Dodał, że chce pogodzić wszystkie
możliwości i interes, aby było to dobrze skomunikowane poprzez przestrzeń, która
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jest w tej chwili imponująca i która spowodowała rozwój części za wyspą. Dodatkowo
proszą o rozważenie czy byłaby możliwość przesunięcia kładki pomiędzy budynkiem
szkoły a budynkiem byłym Nastawni. W tym miejscu będzie cały zarząd Filharmonii
i nowa sala. Podsumował, aby droga od kładki pieszej przechodziła do Mostu
Kolejowego po grzbietach, poza tym by zieleń która jest aby była, ewentualnie
można coś uzupełnić, ale również aby pozostały miejsca dla autobusów, które muszą
pozostać.
Pani Barbara Dowda – Tchórzewska - przedstawiciel Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej
Dodała do wypowiedzi poprzednika, że przy tych liniach zabudowy zaproponowanych
przez BRG to Filharmonia nie będzie mogła zrealizować głównego celu czyli
rozbudowy byłej Nastawni, szczególnie chodzi o linię zabudowy od strony północnowschodniej, gdzie ma biec nowy ciąg pieszy.
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Zadała pytanie czy Filharmonia wcześniej rozmawiała z Biurem Rozwoju Gdańska
(BRG), gdyż to są znaczące sugestie. Przypomniała, iż jest pewna kolejność jeśli
chodzi o wykonywanie projektów, a mianowicie, że najpierw musi być miejscowy
plan, a później projekty i uzgadnianie z konserwatorem zabytków. Dodała, że z dużą
ciekawością słuchała wypowiedzi i ma wrażenie, iż poprzednicy zakładają, że radni
zagłosują za ich propozycją, ale tak naprawdę to radni muszą plan uchwalić
i zadecydować o kształcie tego miejsca. Dopytała jak wyglądały rozmowy na
poziomie wnioskodawca z BRG, gdyż te wizje trochę się rozbiegają.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Odniosła się do wypowiedzi poprzedników mówiąc iż jest trochę zdziwiona ich
wypowiedzią. Powiedziała, że przedstawiciele Filharmonii byli zaproszeni na radę
techniczną i większość zgłoszonych uwag była omówiona na tym spotkaniu. Pierwszy
temat, który zaczęła omawiać to linie zabudowy Nastawni. Linie te są odwzorowane
z dokumentów z wniosku jakie BRG otrzymało z opinią konserwatorską. Wskazała
materiał otrzymany i uzgodniony od konserwatora, dodając, że nie ma żadnego
przekłamania.
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Pan Roman Perucki – dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
Powiedział, że rysunek się nie zgadza, chodzi o linię zabudowy
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Dopowiedziała, że projektanci jeszcze raz to sprawdzą, ale linie zostały
zmodyfikowane przez konserwatora i wskazany obrazek jest wiążący gdyż jest
z pieczątką konserwatora.
Pani Barbara Dowda – Tchórzewska - przedstawiciel Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej
Powiedziała, że wskazywany obrazek nie zgadza się z propozycją BRG.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Podkreśliła, że na oko już widać, iż rysunek się zgadza, gdyż jest po elewacji budynku
jednym i drugim i jest przedłużony. Dopowiedziała, że lokalizacja koła jest wynikiem
dokumentacji którą otrzymali, to koło się mieści w liniach rozgraniczających. Ciąg
pieszy pomiędzy jednym budynkiem a drugim jest na tyle szeroki, nawet docelowo
mogła by powstać kładka piesza aby móc wejść na ulicę Dziewanowskiego, aby była
ciągłość z zabudową, która się realizuje po drugiej stronie Kanału Na Stępce.
Zapytała Pana Dyrektora o jakiej zieleni wcześniej mówił, gdyż na placu nie ma
żadnej zieleni wskazanej do utrzymania czy ochrony. Projekt planu tego nie
przewiduje. Dodała, że plan miejscowy jest robiony na lata, obowiązujący na chwilę
obecną
plan
jest
z
1999
roku.
Wspomniała,
że
patrzą
w perspektywie dekad jak to miejsce się będzie zmieniało więc zasadne jest
wskazanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, która wynika z tego, że jest kładka
piesza, za niedługi czas pojawi się zabudowa po drugiej stronie kanału, będzie dużo
nowych mieszkańców. Plan miejscowy nie nakazuje i nie wskazuje terminu realizacji
inwestycji, istniejący parking będzie trwał tak długo, jak długo Filharmonia nie
będzie chciała zmienić w tym miejscu zagospodarowania. W planie miejscowym nie
ustala się głównego ciągu pieszego, gdyż on funkcjonuje tak opłotkami, nie ciekawie.
Pan Roman Perucki – dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
Dodał, że są na spotkaniu po to, aby wszystko dokładnie uzgodnić, poprosić radnych
miasta o uchwalenie i aby jak najszybciej dało się móc rozpocząć inwestycję, gdyż
dostosowując się do uchwały krajobrazowej musieli zdjąć reklamy i budynek
w obecnej chwili wygląda okropnie. Chcieliby ten budynek zrobić w przeciągu 3-4
lat, dlatego są tak przygotowani do pracy, gdyż chcą by to miasto funkcjonowało jak
tylko potrafi.
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Spytała przedstawicieli Filharmonii, czy mogliby zaprezentować jak widzą wygląd
budynków A i B po zmianie planu. Poprosiła o przesłanie prezentacji do Pani
Sekretarz Komisji w celu przekazania tego do radnych i aby móc
w szerszym zakresie zobaczyć jakie są plany. To miejsce zasługuje, by było
wizytówką Gdańska i radnym zależy aby ta przestrzeń się zmieniła.
Radny Mateusz Skarbek – członek komisji
Powiedział, że bardzo go cieszy kierunek zmian dotyczący ciągów pieszych.
Przypomniał, że w 2017 roku interpelował w sprawie wykonania ruchów aby tą
przestrzeń uatrakcyjnić. Cieszy się, że już może niedługo będzie możliwy spacer
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wokół całej wyspy. Wyraził swoje zdanie na temat parkingu naziemnego, uważa że
w tym miejscu on nie ma racji bytu. Bywa użytkownikiem Filharmonii i nigdy nie
zaparkował w tym miejscu. Należy dążyć do tego, aby w przyszłości wykreować
miejsca podziemne albo by te miejsca parkingowe były w znacznej odległości i aby
to dojście piesze było jak najbardziej komfortowe. Postulował o bardziej radykalne
kroki, aby wręcz uniemożliwić takie zagospodarowanie terenu i oddanie tego
ludziom. Wnosi o bardziej postępowe podejście do tych terenów. Dodał, że cieszy go
północne zagospodarowanie zieleni. Podsumował, że należy pamiętać o tym, iż wizja
miasta przyjaznego to jest wizja miasta w którym nie trzeba wszędzie dotrzeć
samochodem czy autokarem, należy zadbać aby w tym miejscu jak najwięcej ludzi
przebywało i spędzało swój czas a nie parkować samochody.
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Zgodziła się z przedmówcą, gdyż patrząc całościowo to, to miejsce nie zasługuje na
to by w tym miejscu znajdowały się samochody. Upewniła się jeszcze u Pani
Dyrektor, że to zagospodarowanie jest tymczasowe i docelowo kierunek jest taki aby
parking z tego miejsca zniknął.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Odpowiedziała, ze nie można tego traktować jako zagospodarowanie tymczasowe,
bo ono jest zgodne z obecnie obowiązującym planem miejscowym i może trwać do
czasu docelowego zagospodarowania jakie widzi miasto, a miasto w tym miejscu
widzi plac. Miasto widząc potencjał tego miejsca, tak atrakcyjnego pomiędzy
historyczną tkanką a nowym zagospodarowaniem wskazywałoby, aby w tym miejscu
docelowo zagospodarować to pod plac ogólnomiejski, ogólnopubliczny. Zdają sobie
sprawę, iż są to olbrzymie koszty, ale myślą o tym mieście patrząc
w przyszłość, więc taki kierunek byłby pożądany aby została wykształcona taka
przestrzeń publiczna.
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Dopowiedziała jeszcze, że wydaje jej się, że te auta stoją tylko w tym miejscu jak
są jakieś wydarzenia kulturalne a normalnie ta przestrzeń pozbawiona jest tych
samochodów i faktycznie patrząc jak bardzo ożywiła się ta przestrzeń, to kierunek
wyeliminowania samochodów jest kierunkiem słusznym.
Pan Roman Perucki – dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
Dodał jeszcze, że nie można powiedzieć iż publiczność nie podjeżdża pod sam
budynek, gdyż jak są jakieś wydarzenia to jest wiele osób w starszym wieku
i głównie oni mają pretensje, że tych miejsc jest za mało. Zrozumie interes miasta,
czyli w przyszłości jak będzie parking podziemny, to nie będą protestować gdyż
chodzi o to że i tak będą mieli zabezpieczoną funkcję. Podkreślił fakt, że potrzebują
tych miejsc parkingowych.
Radna Anna Golędzinowska – członek komisji
Przypomniała sobie sytuację, gdzie wraz z mężem podjeżdżali tramwajem na Wiener
Staatsoper na operę i nie byli jedynymi przedstawicielami publiczności. Ma wrażenie,
że była to dominująca grupa. Ma świadomość, że tramwaj podjeżdżał znacznie bliżej
obiektu niż w tej chwili oferta komunikacji zbiorowej dojeżdża. Myśli, że jest to
docelowo w przyszłości kwestia bardziej kompleksowego rozwiązania. Dołączyła się
do głosów, aby nie traktować, że funkcja parkingowa w takiej liczbie jest jedyna,
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umożliwiająca obsługę komunikacyjną, gdyż bardzo prestiżowe obiekty o podobnej
ofercie na świecie funkcjonują już inaczej, a grupa odbiorców wiekowa jest
podobna. Zadała pytanie projektantom czy otrzymali wnioski ze Stowarzyszenia
Galar Gdański, gdyż oni zgłosili się do niej a ona przekierowała ich do projektantów.
To są pasjonaci szkutnictwa, którzy mieli pomysł, aby ewentualnie wśród funkcji
dopuszczonych na północnej części wyspy pozwolić na pewną edukacyjną szkołę
szkutniczą. Zapytała również o teren 007KX i szpaleru drzew który w niesamowity
sposób kształtuje wnętrze urbanistyczne kanału Na Stępce. W projekcie nie ma
wpisanych tych szpalerów drzew do zachowania, czy są jakieś przeciwwskazania.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Odpowiedziała, że w obowiązującym planie miejscowym uchwalonym w części
południowej, częściowo szpaler drzew był wskazany. W granicach planu znajduje się
skarpa, część tych drzew jest z automatu utrzymana. Trudno jej się do tego tematu
odnieść, musieliby jeszcze raz sprawdzić. Nie ma przesłanek do tego aby wskazać
pojedyncze drzewa do ochrony ze względu wartość przyrodniczą.
Radna Anna Golędzinowska – członek komisji
Doprecyzowała, że bardziej jej chodziło o kwestię kompozycyjną.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Dodała, że w planie miejscowym będzie zapisane aby utrzymać drzewa jako
wyposażenie ulicy. Nie chcieli ich rysować ze względu na to że, potencjalnie jest to
miejsce do cumowania barek. A ze względu na to że nie ma projektu umocnienia
nabrzeża więc ciężko się do tego odnieść. Wspomniała, że jako taki zapis zawsze jest
wprowadzany by zachować zieleń w wyposażeniu ulic.
Pani Katarzyna Rosiak – projektantka Biura Rozwoju Gdańska
Dopowiedziała, że fundacja Galar Gdański się zgłosiła, odbyło się spotkanie on-line
podczas którego fundacja przedstawiła swój pomysł na północną część, natomiast
żaden pisemny wniosek po tym spotkaniu nie wpłynął, nie przedstawiono żadnych
formalnych dokumentów. Wspomniała, że w projekcie planu w tej części północnej
jest funkcja łamana, czyli dopuszczone są zarówno usługi jak i przepompownia
ścieków.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Powiedziała jeszcze, że cały ten teren przeznaczony jest pod usługi K czyli
infrastrukturę. Wspomniała, że w prasie ostatnio GIWK ogłosił przetarg na prace
modernizacyjne, docelowo prace projektowe na poprawę funkcjonowania
przepompowni, więc cały ten teren będzie brany pod uwagę do tego aby poprawić
i zmodernizować istniejącą przepompownię ścieków. Dodała, że raczej jest to
kierunek dla najbliższych 10-15 lat, zagospodarowanie na elementy związane
z poprawą funkcjonowania przepompowni.
Radna Anna Golędzinowska – członek komisji
Poprosiła o przypomnienie, co oznacza zagospodarowanie oznaczone literką A.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Powiedziała, że z koncepcji wniosku który otrzymali wynika, że w swoich granicach
przepompownia się nie mieści aby móc lepiej funkcjonować, wymaga docelowo
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w najbliższych latach poprowadzenia dodatkowych instalacji związanych z poprawą
wydolności tej przepompowni. Teren zieleni która jest realizowana łącznie z al.
Włazów jest na zasadzie tymczasowego zagospodarowania, czyli też będzie trwało
do docelowego zagospodarowania związanego z rozbudową infrastruktury
technicznej.

Dodała, że większa część tego terenu będzie docelowo przeznaczona na sieci,
instalacje podziemne.
Pan Krzysztof Molęda – przedstawiciel Gdańskiej Infrastruktury WodociągowoKanalizacyjnej
Powiedział, że prace projektowe zamykają się na razie (w tym i w przyszłym roku
zakończenie) w obecnej przestrzeni, która jest zajmowana przez tereny
przepompowni ścieków więc póki co nie ma w planach docelowej zmiany
w najbliższych latach. Dodał, że widząc postępujące zmiany klimatu i deszcze
nawalne które również wpływają na gwałtowne i duże zmiany w objętości ścieków
które przepompownia musi przepompowywać plus rozwój młodego miasta, które
prawdopodobnie dojdzie do skutku to widzą, że chcąc nie chcąc będą zmuszeni do
podjęcia działań, które będą miały w efekcie zwiększyć przepustowość tej
przepompowni. Chcieliby połączyć funkcje techniczne które będą musiały być
realizowane z funkcjami przestrzeni publicznej które aktualnie na wiosnę będą już
zakończone i ten teren będzie bardziej ucywilizowany i funkcje turystyczne będą
mogły być realizowane. Wspomniał również, że póki co prace remontowe i roboty
które w najbliższych 5 latach będą zrealizowane zamykają się w obecnej przestrzeni
przepompowni, co ma również na celu zmniejszenie uciążliwości które
przepompownia generuje. W dłuższej perspektywie czasu będą musieli
prawdopodobnie dostosować się do zmieniających się warunków i rozbudować tą
przepompownię. Podkreślił, że projekt planu spełnia ich oczekiwania, nie mają
uwag, ich wnioski zostały spełnione.
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Podsumowała, że przepompownia to jest nie lada wyzwanie, życzyła powodzenia
w realizacji zamierzeń.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
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Komisja nie zgłosiła uwag do przedstawionej koncepcji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

PUNKT 1.2.
Przedstawienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku.
____________________________________________________________________
Pan Piotr Rugień – projektant Biura Rozwoju Gdańska
Powiedział, że temat powrócił do omówienia, gdyż był prezentowany ok. dwa lata
temu. Po doprowadzeniu procedury do wyłożenia planu wpłynęły uwagi rady
dzielnicy i jednego z właścicieli. Po uwagach podjęto decyzję o rozszerzeniu planu
i obecnie ma ok. 24ha. Założeniem planu jest rozwój kąpieliska na Stogach na
wschód, dokładnie rozwój wejścia nr 25. Rada dzielnicy wnioskowała
o wyznaczenie ciągów pieszych wzdłuż terenów morskich oraz utworzenie parku
leśnego. W terenie południowym, który został objęty opracowaniem to chodziło
o ujednolicenie zapisów właścicieli. Dodał, że większość terenów na północ to są
plaża i wydmy czyli własność Skarbu Państwa, następnie są tereny gminne
z wejściem nr 26 na plażę, część południowa to teren firmy Polnord SA czyli teren
inwestycyjny po szkole oraz poniżej są to zagospodarowane tereny w użytkowaniu
wieczystym i Skarb Państwa. Granice planu są w obszarze Studium, północna część
to plaża, wydmy zaś część południowa przeznaczona jest pod funkcje usługowe.
W obowiązującym planie z 2009 roku to tereny przeznaczone są pod plaże,
południowa część planu przeznaczona jest w całości pod funkcje usługowe z dużą
ilością zieleni (co najmniej 70%, powierzchnia zabudowy to 20%). Przedstawił na
slajdzie propozycję zagospodarowania tego terenu przez firmę Polnord SA. Firma ta
na początku zeszłego roku wystąpiła o pozwolenie na realizację zamierzenia, głównie
zabudowa apartamentowo-wakacyjna, jednak ostatecznie firma nie otrzymała
pozwolenia na budowę z przyczyn formalnych. Wspomniał, iż główny nacisk w planie
został położony na wykreowanie przestrzeni publicznych przy wejściach na plażę.

Głównym założeniem było stworzenie ciekawej przestrzeni publiczniej ale
jednocześnie z jak najmniejszą ingerencją w środowisko. Drugi teren
o rozszerzonych granicach, o które wnioskowała rada dzielnicy to jest utworzenie
parku leśnego, powstanie ścieżek pieszo-rowerowych.
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Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Zadała pytanie do terenu, gdzie właścicielem jest firma Polnord SA. Czy wiadomo
z jakich przyczyn formalnych firma ta nie otrzymała pozwolenia na budowę.
Pan Piotr Rugień – projektant Biura Rozwoju Gdańska
Odpowiedział, że Polnord SA wystąpił o pozwolenie na budowę zaraz po wyłożeniu
projektu planu. Wystąpili o pozwolenie na budowę, której nie otrzymali z przyczyn
formalnych. Trudno jest mu się odnieść do tego, urząd stwierdził braki formalne,
a firma nie przystąpiła do uzupełnienia dokumentacji przy pozwoleniu na budowę.
Dodał, że na etapie składania uwag podnosili to, że część terenów w planie który był
w poprzednich granicach objęty wchodził w granice ich opracowania, teren docelowo
został by podzielony na dwie części, część w nowym planie oraz część na południu
która pozostałaby w obowiązującym planie. BRG doszło do wniosku by połączyć ich
działki w całość, by były w jednym opracowaniu, by ustalenia planu były jednakowe.
Dodatkowo
chodziło
również
o
powiązanie
ciągu
pieszego
z terenami na południe które wcześniej nie były objęte planem, dodzielenie ciągów
pieszych.
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Dopowiedziała jeszcze, że z tego co kojarzy to ten teren jest ogrodzony ale czy
Polnord SA planuje również ogrodzenie swojego terenu, z racji tego że planuje
budowę apartamentów, czyli jednak zabudowa bardziej mieszkaniowa. Spytała
jeszcze czy teren będzie mógł być ogrodzony.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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Dopowiedziała, że na tym terenie funkcja mieszkaniowa nie może być zrealizowana,
wniosek czy pozwolenie na budowę musi opiewać na funkcję usługową. W ramach
usług dopuszcza się zamieszkanie zbiorowe i apartamenty na zasadzie takiej, że jest
apartamenty pod wynajem z jakąś częścią wspólną, recepcją. Plan miejscowy nie
dopuszcza czystej mieszkaniówki. Podsumowała mówiąc, że to są usługi szeroko
rozumiane, związane z rekreacją, turystyką. Dodała również, że teren będzie mógł
być ogrodzony, gdyż w uchwale krajobrazowej tylko nowa zabudowa mieszkaniowa,
czyli zespołu zabudowy wielorodzinnej nie powinny być grodzone a w tym przypadku
to są usługi.
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Powiedziała, że to ją boli, gdyż uważa że to miejsce powinno być otwarte. Uważa,
iż jest to luka dla właścicieli prywatnych, że mogą grodzić. Podkreśliła, ze to co
prezentuje Polnord to jest namiastka osiedla mieszkaniowego ukrytego pod hasłem
apartamenty na wynajem, więc nie będzie to dla mieszkańców tylko dla
przyjezdnych. Oczywiście to miejsce jest dobre na funkcje hotelowe natomiast
dobrze by było wprowadzać w tą przestrzeń nowych mieszkańców.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Dodała jeszcze, że w ramach Studium jest funkcja usługowa czyli zagospodarowanie
nie może być inne, musi być usługa. To jest cała polityka miasta wskazana, że te
funkcje usługowe dopuszczone w pasie nadmorskim mają wzmacniać charakter
turystyczno-rekreacyjny.
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Podkreśliła, że to nie zmienia faktu, iż lepiej by było gdyby teren był otwarty, aby
móc komunikacyjnie przechodzić przez tą przestrzeń.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Komisja nie zgłosiła uwag do przedstawionej koncepcji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

PUNKT 1.3.
Przedstawienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Klukowo rejon ulic Radiowej i Teleskopowej w mieście Gdańsku.
____________________________________________________________________
Pani Ewa Łopacka – projektantka Biura Rozwoju Gdańska
Powiedziała, że projekt planu i granica sporządzanego planu graniczy z gminą
Żukowo. Powierzchnia planu to ok. 90ha. Celem przystąpienia było rozszerzenie
zakresu funkcji z usług na zabudowę mieszkaniowo-usługową, co umożliwiło by
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Pozwoli to wypełnić strukturę osiedla
Klukowo przy zapewnieniu różnorodności form zabudowy mieszkaniowej. Celem było
również ustalenie rezerw terenu pod układ transportowy w niezbędnym zakresie,
zapewnienie terenów rekreacyjnych na styku z gminą Żukowo. Dodała, że jak
przystępowano do planu to cały czas współpracują z radą dzielnicy Matarnia,
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przystąpienie zostało odebrane pozytywnie, natomiast w trakcie kolejnej procedury
wpłynął wniosek, który obejmował: zabudowę mieszkaniowo-usługową, usługi
nieuciążliwe który zawierał parametry: działka 1500m2, wysokość 12m, pokrycie
działku zabudową 20%, min. pow. biologicznie czynna 50% - ten wniosek został
częściowo uwzględniony. Następnie połączenie Nowej Spadochroniarzy
z Azymutalną zaprojektowanie dwóch ulic lokalnych łączących ul. Internetową
z Telewizyjną – ten wniosek również został częściowo uwzględniony. Kolejne to
przeznaczenie terenu pod realizację usług oświaty (szkoła podstawowa, przedszkole,
żłobek) – również częściowo. Wnioskowano również o dzielnicowy dom kultury,
sklepy osiedlowe, drobne usługi, mały park z placem zabaw dla dzieci oraz
ogólnodostępne boisko lokalne, powiązanie obszarów z projektowanym układem dróg
pieszych i ścieżek rowerowych – również częściowo uwzględniony. Na naszym terenie
obowiązuje Studium gdzie tereny przeznaczone są pod funkcje mieszkaniowe
o niskiej intensywności i podmiejskim charakterze. W gminie ościennej Żukowo
również obowiązuje Studium, gdzie teren w południowej części jest objęty obszarem
przyrodniczo-krajobrazowym, pozostała część przeznaczona jest do dynamicznego
rozwoju. Na terenie przeważają grunty prywatne, w niewielkim fragmencie
występują tylko grunty gminne, które na dzień dzisiejszy przeznaczone są pod
zbiornik Klukowo i pod dopływy oraz ulice w niewielkim fragmencie są ulicami
gminnymi. Na tym terenie właściciele którzy mają po kilka działek wnioskowali
o zmianę wielkości, na dzień dzisiejszy obowiązuje zapis w planie miejscowym, że
działka musi mieć minimum 2000 m2 – większość właścicieli wnioskowała o 1000 m2.
Na całym terenie obowiązuje jeden plan miejscowy z 2004 roku. W gminie Żukowo
obowiązują dwa plany miejscowe, jeden z 2009 roku, a drugi z 2018 roku. Została
zrobiona szczegółowa ekofizjografia, która wskazuje że ten teren jest bogaty jeśli
chodzi o różnorodność nie tylko formy ukształtowania terenu ale wzdłuż naszych
ścieków i zbiornika retencyjnego, południowa część jest tylko zainwestowana
w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przydomowymi ogrodami, pozostała
część jest nie użytkowana ale w większości jest użytkowana rolniczo. Radni
dzielnicowi bardzo aktywnie uczestniczą w Budżecie Obywatelskim i m.in. duży
nacisk kładą na to, aby wzdłuż ulic powstały chodniki które mają umożliwić dojście
dzieciom do szkoły, ale przy okazji rada dzielnicy cieszy się że zieleń na górnym
tarasie została usankcjonowana. Podkreśliła, że projekt planu został
przeanalizowany nie tylko patrząc na wnioski które wpłynęły od organów
uzgadniających i opiniujących, które zostały usankcjonowane, były spotkania z radą
dzielnicy Matarnia po to aby ukształtować nową przestrzeń z nową przestrzenią
publiczną, dostępnością, dogodną drogową dla przyszłych mieszkańców. W związku
z tym został zaproponowany nowy układ drogowy aby dobrze obsłużyć, miąższość na
dzień dzisiejszy jest tak duża, że została zaprojektowana ulica lokalna która połączy
dogodnie istniejącą ulicą Radiową z projektowana ulicą Nową Spadochroniarzy.
Jednocześnie zostały wyznaczone i wydzielone, sankcjonując poprzedni plan ulice
Internetową i Telewizyjną. W obsłudze komunikacyjnej sankcjonuje i uwzględnia się
istniejące ulice które są na dzień dzisiejszy, ta jedna projektowana nowa ulica
lokalna zabezpieczy możliwość obsługi tego terenu. Usankcjonowany jest system
obsługi rowerowej (STER), który sankcjonuje m.in. różne formy tych tras rowerowych
wśród zieleni. Na dzień dzisiejszy obsługa komunikacyjna tego rejonu jest
nieobsłużona, natomiast w przyszłości, przy wybudowaniu Nowej Spadochroniarzu
powstaną nowe przystanki autobusowe więc będzie teren dogodnie obsłużony.
Wspomniała, że jeszcze przed komisją odbyło się spotkanie z radą dzielnicy Matarnia
dotyczące usług oświaty w Klukowie, gdyż na dzień dzisiejszy jest jedna szkoła
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podstawowa. Radni miejscy i dzielnicowi mają duże obawy, że będzie duży przyrost
mieszkańców i obecna szkoła nie będzie wstanie przyjąć wszystkich dzieci z rejonu.
Dodała, że z posiadanych analiz wynika, że na tym terenie dzietność będzie spadać.
W tej dzielnicy nie ma zapewnionej zabudowy wielorodzinnej tylko niska zabudowa
na dużych działkach więc współczynnik dzietności nie będzie aż tak liczny. Mimo tego
mają zarezerwowane tereny pod rozwój różnego rodzaju usług, ponieważ są to
działki gminne i te działki oferują danej dzielnicy centrum usług sportowych,
rekreacji, kultur, turystyki, gastronomii i oświaty (3ha), tereny zielone, tereny pod
dom kultury, boisko sportowe czy plac zabaw (1,5ha). Dodała, że najwięcej skutków
finansowych jest pod wykup drogi, nowe zbiorniki, zieleń.
Radny Karol Ważny – członek komisji
Powiedział, że miał przyjemność uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym kwestii
oświatowej w dzielnicy Matarnia, czy w szczególności osiedla Klukowo. Podziękował
za zebranie danych dotyczących prognoz demograficznych. Dopytał czy dobrze
zrozumiał, że 5200 mieszkańców to jest maksymalna chłonność przy obowiązujących
planach miejscowych która w Klukowie jest możliwa.
Pani Ewa Łopacka – projektantka Biura Rozwoju Gdańska
Odpowiedziała, że tak ale przy założeniu że Gdańsk będzie liczył 500 tyś osób
w 2045 roku.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przypomniała, że to wynika z uchwalonego Studium, że dla tej liczby mieszkańców
poszukiwało się terenów pod funkcje mieszkaniowe, usługowe oraz produkcyjne
i konsekwencją tak przyjętego wskaźnika demograficznego są zmiany wskazane do
weryfikacji zapisów związanych m.in. z polem golfowym, gdyż te tereny w starym
Studium z 2007 roku były przeznaczone pod funkcje rekreacyjne więc ta polityka się
zmienia. Ogólnie to jest konsekwencja polityki która została przyjęta.
Radny Karol Ważny – członek komisji
Powtórzył jeszcze raz, że 8% dzietności przy 5000 mieszkańców to około 400 dzieci
można się spodziewać jako uczniowie szkoły na tym osiedlu. Dopowiedział, że pewnie
szkoła takiej ilości dzieci nie będzie wstanie przyjąć więc w innym gronie,
z Wydziałem Rozwoju Społecznego czy z Wydziałem Projektów Inwestycyjnych
należało by wziąć ten temat pod uwagę.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Wyjaśniła, że to jest w horyzoncie czasowym do 2045 roku czyli 400 dzieci do 2045
roku. Powtórzyła, że to co było już wcześniej wspomniane, że obecnie są to tereny
niezainwestowane, niezagospodarowane. W momencie uchwalenia planu
miejscowego te tereny powoli się otworzą jako tereny inwestycyjne i ten przyrost
będzie rozłożony na najbliższe lata. Istniejąca szkoła jak i rezerwy które są
poczynione w obowiązujących planach miejscowych są wystarczające.
Pani Małgorzata Momont - kierownik Zespołu Urbanistycznego Zachód Biura
Rozwoju Gdańska
Dopowiedziała, że ważna informacja która jeszcze była przedstawiona na spotkaniu
z Wydziału Projektów Inwestycyjnych, to to, że do 6 czerwca jest zlecona przez
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DRMG koncepcja dwuwariantowa dla rozbudowy szkoły. Pierwszy wariant to
nadbudowa szkoły istniejącej, drugi wariant to modernizacja przy założeniu
minimalnego zakresu. Do czerwca miasto ma dysponować taką koncepcją, na wiosnę
będą spotkania z mieszkańcami, planowane na 5 dni w maju. Z informacji uzyskanych
od Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 wynika, że 25% dzieci
z obwodu nie korzysta z tej szkoły. Na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, iż jest
prawie 90 uczniów z innych obwodów. Wspomniała, iż dzielnica Klukowo nie
zabudowuje się w jakiś dynamiczny sposób, a też jest pozwolenie tylko na domki
jednorodzinne więc ten przyrost tak szybko nie nastąpi. Jeśli już dojdzie do tego to
Wydział Rozwoju Społecznego będzie musiał odpowiadać na bieżące potrzeby
w tym zakresie.
Pani Ewa Łopacka – projektantka Biura Rozwoju Gdańska
Dodała, że wykluczone są domy szeregowe czy bliźniaki, będą tylko domy
jednorodzinne, nie będzie zwartej zabudowy.
Radny Karol Ważny – członek komisji
Podsumował, że cieszy się tym bardziej, iż w sąsiadującym planie jest rezerwa pod
funkcje, szeroko rozpisane, nie tylko oświatowe, gdyż tych usług jest deficyt.
W krótszej bądź dłuższej perspektywie będzie trzeba się nad tym tematem pochylić.
Dodatkowo bardzo byłby wdzięczny nad pochyleniem się nad tematem ulicy
Spadochroniarzy, kiedy będą analizy dotyczące ewentualnych zmian
w Studium. Wydaje mu się, że taka forma ulicy dwujezdniowej w tym miejscu nie do
końca jest zasadna. Uważa, że kontynuacja ciągu drogowego, który w Osowej się
wytworzył wzdłuż ul. Koziorożca byłby bardziej odpowiedni.
Pan Łukasz Richert – przewodniczący zarządy dzielnicy Matarnia
Podziękował projektantce za przygotowanie projektu, ale dodał, że pomysł planu
i projekt planu jest w dużej mierze zbieżny z oczekiwaniami członków rady dzielnicy
Matarnia. Nawiązał do tematu zapewnienia należytego dostępu dzieci do usług
oświaty, w szczególności w Klukowie jest deficyt. Na ten moment w szkole
w Klukowie jest 320 uczniów, a szkoła jest dostosowana na 120 uczniów. Na chwilę
obecną jest już pełna dwuzmianowa nauka, zarówno biblioteka jak i pokój
nauczycielski zostały przerobione na sale lekcyjne. Wspomniał, że fajnie że jest
rezerwa, ale jest ona w takim miejscu - 500 m od obecnej szkoły, ale w dalekiej
odległości od planowanego obszaru. Zaznaczył, że ten planowany obszar to jest
bardzo duży obszar, a dokładnie prawie 1/3 całego Klukowa. Na dzień dzisiejszy
Klukowo liczy ok 1500 mieszkańców, spodziewają się 3 krotnego wzrostu, dlatego
uważają, iż obecna szkoła nie będzie w przyszłości spełniała norm. W Klukowie nie
ma biblioteki, nie ma miejsca na dom sąsiedzki ani miejsca na siedzibę rady
dzielnicy. Podkreślił, że należało by zarezerwować jakiś obszar w przyszłości właśnie
na te usługowe, oświatowe, kulturalne rzeczy gdyż będzie bardzo duży deficyt. Część
południowa Klukowa to jest głównie usługowa, rozbudowuje się tam sieć biurowa,
czyli będzie to strefa biurowo-usługowa, nie będzie tam mieszkaniówki. Prognozy,
że 3 krotnie ma wzrosnąć liczba mieszkańców a w tym dzieci, szkoła ma zostać
zredukowana, odległości będą bardzo duże, gdyż to duży obszar, nie uspokaja to
mieszkańców w żaden sposób i czują w dalszym ciągu obawę, że wykonując plany
dzisiaj działki zostaną sprzedane, podziałkowane i nie będzie możliwości wybudować
przestrzeni która będzie służyć mieszkańcom. Dodatkowo dodał, iż na tym obszarze
nie ma ani żłobka ani przedszkola, a to też są funkcje które wymagają spełnienia.
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Najbliższe przedszkole jest na Złotej Karczmie. Zaapelował, aby w ramach
projektowanego obszaru zagospodarować, wskazać miejsca gdzie ta funkcja
usługowa z zaznaczeniem oświaty może być spełniona. Drugi temat który chciał
zgłosić to mała liczba dróg lokalnych. Do tego dodał, że rada dzielnicy stara się
budować chodniki na dzielnicy, realizują je z niewielkich środków rady dzielnicy bądź
z Budżetu Obywatelskiego. Jeżeli gro dróg pozostanie w rękach prywatnych, a miasto
nie kwapi się z przejmowaniem, to nie będzie można już budować tych chodników.
Jeżeli będzie większa sieć dróg lokalnych na projektowanym obszarze to wtedy jest
większa szansa, że miasto przejmie te tereny a mieszkańcy będą mieli większą szansę
na budowę chodników. Zaapelował, aby sieć dróg lokalnych została zwiększona na
tym terenie.
Pani Ewa Łopacka – projektantka Biura Rozwoju Gdańska
Dopowiedziała, że sporządzany plan oraz plany obowiązujące mają zapisy
i przeznaczają tereny pod funkcje usługowo-mieszkaniowe, gdzie nie ma obostrzeń
aby takie funkcje oświatowe prywatne powstawały. Nie są ustalane proporcje jeśli
chodzi o usługi pomiędzy usługami a mieszkaniówką. Najwidoczniej na tym terenie
nie ma inwestorów prywatnych, którzy by placówki prywatne chcieli otworzyć,
jedynie chcą mieć domy jednorodzinne.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Uzupełniła jeszcze, że nie ma standardów odległości od szkoły (mniej więcej mówi
się o 3 km, co wynika z ustawy oświatowej). Dodała, że każda rezerwa na działkach
prywatnych wiąże się z wykupem ze strony miasta czyli wywłaszczeniem właścicieli,
wykupem tych terenów. Wszystkie działki gminne które się znajdują
w szerszym obszarze są przeznaczone na właśnie tego typu funkcje, zabezpieczone
aby można było realizować podstawowe funkcje społeczne, oświatowe, kulturalne
w ramach zagospodarowania w dzielnicy. Powtórzyła co wspomniała wcześniej
projektantka, że plany miejscowe nie mają proporcji czyli może być 100% usług czy
mieszkaniówka, ale parametry zabudowy umożliwiają realizację żłobków,
przedszkoli, nie ma przeciwskazań. Należy tylko wziąć pod uwagę, że na tym terenie
są minimalne działki 1000m, ale można na kilku takich działkach zrealizować większy
obiekt spełniający te wymagania. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego
zapotrzebowania, gdyż liczba mieszkańców jest nie wystarczająca. Wspomniała, że
po sąsiedztwie projektowany jest plan miejscowy na pozostałą część obszaru, gdzie
dominująca funkcja będzie usługowa czy produkcyjno-usługowa i w ramach tego
zagospodarowania mogą również powstać funkcje prywatne tego typu. Nadmieniła,
że układ komunikacyjny który jest planowany jest niezbędny aby utrzymać tą
obsługę, ten szkielet komunikacyjny, który wiąże się z wykupem 6 ha czyli 6 terenów
gruntów prywatnych będzie wykupywane przez miasto w ramach tego planu
miejscowego pod układ dróg lokalnych i zieleń.
Pan Andrzej Zacharski – radny dzielnicy Matarnia
Skomentował projekt planu odnosząc się ściśle do wniosku jaki złożyła rada dzielnicy.
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Wniosek pierwszy był, aby minimalna powierzchnia wydzielonych działek była
1500 m. Wynikał on z bardzo prostego powodu, mówi się o obszarze, który znajduje
się w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, po drugie w bardzo dużej części
objęty jest obszarem pewnej formy ochrony przyrody czyli OSTAB-em. Jego zdaniem
dzielenie terenu, który wcześniej był przeznaczony pod usługi z zielenią
towarzyszącą na bardzo małe działki o dużej gęstości zabudowy, nie jest spełnienie
polityki miasta, które walczy o zapewnienie właściwej retencji na górnym tarasie.
Na działkach o minimalnej wielkości naprawdę nie da się zapewnić właściwej retencji
powierzchniowej. Te działki muszą mieć odpowiednią powierzchnię, zwłaszcza na
ukształtowanie tego terenu. Drugi wniosek to prośba rady dzielnicy
o zaprojektowanie właściwego szkieletu komunikacyjnego nowej części miasta.
Uważa, że świetnym pomysłem jest nowa ulica lokalna, która ma dalej kontynuację
i biegnie do nowo projektowanych terenów usługowych przy lotnisku. Szkielet ten
zaczyna się kształtować, ale uważa że nie powinna być to ulica klasy lokalnej tylko
zbiorczej. Do tego wszystkiego potrzeba jeszcze odpowiedniego układu dróg
lokalnych. Jako radni dzielnicowi borykają się cały czas z problemem braku dojazdu
do działek, brakiem chodników, braku oświetlenia, problemów infrastrukturalnych.
Potrzeba jest układu dróg lokalnych gdyż na działkach prywatnych nie można zrobić
kompletnie nic. Kolejna sprawa, to brakuje mu na tym terenie kilku małych
przestrzeni publicznych, miejskich, na których jako radni mogli by powalczyć o plac
zabaw, o drążki dla młodzieży. Czwarta sprawa to sprawa skutków finansowych.
Zauważył ze zdziwieniem, że planowane jest po raz kolejny korygowanie rezerwy
terenu pod ulicę Nową Spadochroniarzy.
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Dokładnie chodzi o kilka działek przylegających bezpośrednio do pasa drogowego. Ta
nowa ulica była 2 razy projektowana, już naprawdę nie ma co korygować zwłaszcza,
że nie ma projektu tej drogi, a widać ponowne obcinanie działek, które już raz przy
poprzednim uchwalaniu planu były obcinane. To są działki na których ludzie
mieszkają już od 20-30 lat, są mocno zainwestowane, tam są stare drzewa,
ogrodzenia murowane. Uważa, że są to niepotrzebne skutki finansowe dla miasta
i należałoby się z tego wycofać.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przypomniała parametry OSTAB-u, czyli w ramach zabudowy i zagospodarowania
działki musi być 70% powierzchni biologicznie czynnej zachowane. OSTAB jak
najbardziej dopuszcza, umożliwia realizację odwodnienia powierzchniowego.
Dodała, że na pozostałych działkach jest to 50% powierzchni zabudowy czyli połowa
działki musi być przeznaczona pod zieleń czyli jak najbardziej zapewnia to retencję
powierzchniową przy tak ekstensywnych formach zabudowy. Nawiązała również do
tematu przestrzeni publicznej, czyli zagospodarowaniu rekreacyjnym to ta
powierzchnia ma 1,5 ha, ustala się na niej zieleń ogólnodostępną. W ramach
zagospodarowania zieleni jest miejsce wyznaczone liniami zabudowy, gdzie może się
pojawić drobny budynek usługowy czyli może stanowić zaplecze do rekreacji.
W ramach całego zagospodarowania wzdłuż potoku ciepło-wodnego poszerza się
tereny pod zieleń. Tereny prywatne są przeznaczane pod wykup bo jest cel publiczny
czyli zieleń rekreacyjna. W temacie szkieletu komunikacyjnego, to powiedziała, że
układ
dróg
lokalnych
to
nie
jest
ulica
zbiorcza.
Mówi
się
o zagospodarowaniu ekstensywnej formy zabudowy, to jest osiedle domów
jednorodzinnych, duże gdyż całe osiedle ma ok 90 ha, wskazany układ dróg
publicznych jest wystarczający do tego by się obsłużyć drogami wewnętrznymi.
Miasto musi zabezpieczyć podstawowy układ i ten układ daje możliwość
poprowadzenia sieci, uzbrojenia tego terenu.
Pani Małgorzata Momont - kierownik Zespołu Urbanistycznego Zachód Biura
Rozwoju Gdańska
Dodała, że klasa zbiorcza była by nie korzystna dla tego terenu, ponieważ z ulicy
zbiorczej nie mogą odbywać się bezpośrednie zjazdy na działki budowlane, wg
przepisów prawa budowlanego mogą się tylko dokonywać przez skrzyżowania.
Funkcję ulicy zbiorczej będzie pełniła projektowana, kwestionowana przez radnych
dzielnicy, ulica Nowa Spadochroniarzy.
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Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Odniosła się również do tematu kolejnego podcinania działek prywatnych na funkcję
drogową. Przypomniała, że od 18 grudnia zeszłego roku obowiązuje
w mieście Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM) w którym wskazywane jest
docelowe zagospodarowanie drogowe, jakie elementy powinny się znaleźć w pasie
drogowym, m.in. zieleń wysoka, miejsce na infrastrukturę oraz etapowa realizacja
układu komunikacyjnego i te kolejne poszerzenia ulicy są związane z tym, że było za
wąsko aby móc zrobić pełne wyposażenie, chodziło o szpalery drzew. To jest
kierunek działania miasta i odpowiedź miasta na zmianę klimatu aby jak najwięcej
takiego zagospodarowania wzdłuż dróg się pojawiało.
Pan Andrzej Zacharski – radny dzielnicy Matarnia
Zadał jeszcze pytanie, jakiej szerokości jest projektowany pas drogowy nowej ulicy
lokalnej.
Pani Ewa Łopacka – projektantka Biura Rozwoju Gdańska
Odpowiedziała, że nowa ulica lokalna ma szerokość 20 metrów, w to wchodzi
chodnik, zieleń i trasa rowerowa przy ulicy. Dodała, że w stosunku do GSUM-u
w przekroju tej ulicy zrezygnowano z miejsc do parkowania czyli będzie o ten
fragment węższa.
Pan Andrzej Zacharski – radny dzielnicy Matarnia
Dopowiedział, iż przyjmuje że jest możliwość drobnej korekty przyjętego standardu
ulicy miejskiej.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Dodała, że za każdym razem jest analizowany i dostosowywany do zagospodarowania
w sąsiedztwie. Powtórzyła, że na tym terenie dominująca jest funkcja mieszkaniowa
więc miejsca parkingowe muszą być zrealizowane na działkach prywatnych czyli
każdy właściciel musi zabezpieczyć miejsca postojowe na swojej działce.
Pani Ewa Łopacka – projektantka Biura Rozwoju Gdańska
Wspomniała jeszcze, że z uwagi na to iż jest funkcja domków jednorodzinnych to nie
ma potrzeby wprowadzania pasa postojowego. Standard ulicy miejskiej zakłada
przekrój, który mówi o różnych formach, które są przynależne do funkcji sąsiednich.
W związku z tym, nie było by odpowiednie by wzdłuż tej długiej drogi rezerwować
teren 2,5 metra równolegle do działek prywatnych.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Uzupełniła jeszcze, że rezerwa miała by być związana z dodatkowymi miejscami
parkingowymi.
Pan Andrzej Zacharski – radny dzielnicy Matarnia
Bardzo się cieszy, że BRG podchodzi elastycznie do tego standardu, tak powinno być.
Dodał, że rozumie przekrój ulicy Nowej Spadochroniarzy, która biegnie przez środek
osiedla domków jednorodzinnych, to ma być ulica dwujezdniowa, czteropasmowa,
czyli wg standardu to nr 18.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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Odpowiedziała, że nie podchodzą tak że to jest nr 18. Za każdym razem badane jest
sąsiedztwo i klasa drogi. Klasa drogi jest ustalona w Studium natomiast sąsiedztwo
wychodzi z GSUM-u., każdorazowo jest analizowany przekrój do sąsiedztwa.
Pani Ewa Łopacka – projektantka Biura Rozwoju Gdańska
Dodała, że Nowa Spadochroniarzy to długi odcinek drogi i tylko w jednym miejscu na
łuku musieli pociąć gdyż nie spełnione by były wymogi. Jeśli będzie sporządzany plan
po drugiej stronie to będzie analizowana druga strona ulicy.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Dopowiedziała, że w tym przypadku analizowane było najbliższe sąsiedztwo, czyli
stykają się z pasem drogowym, gminnym czyli takim jakim jest zarezerwowany
w obowiązującym planie miejscowym. Ten plan miejscowy był tworzony kiedy
jeszcze nie było standardu, ale na pewno za każdym razem analizują i odnoszą się
do tego.
Pan Andrzej Zacharski – radny dzielnicy Matarnia
Zwrócił uwagę, że nie mając jeszcze projektu ulicy proponowane jest obcinanie
działek które już były obcinane 10 lat temu mimo, iż po drugiej stronie pasa
drogowego ulicy Nowej Spadochroniarzy są nieużytki i puste niezabudowane działki.
Zaproponował aby szukać rezerwy terenu z drugiej strony ulicy. Zadał pytanie po co
narażać miasto na duże koszty, gdyż działki zagospodarowane są dużo droższe przy
wykupach niż działki niezagospodarowane.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
Dopytała czy mieszkańcy w takim razie postulują o to aby nie poszerzać tego odcinka
ulicy Nowej Spadochroniarzy.
Pan Andrzej Zacharski – radny dzielnicy Matarnia
Odpowiedział, że oczywiście że tak.
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Zapytała Panią Dyrektor czy będą rozważali taką opcję.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
Odpowiedziała, że zespół transportu jeszcze raz to przeanalizuje.
Radny Karol Ważny – członek komisji
Nawiązał jeszcze do wypowiedzi radnego dzielnicowego dotyczącego szkieletu dróg
lokalnych. Na wskazanym slajdzie bardzo dobrze widać potencjalne wykupy pod
drogę lokalna jedną czy drugą. Zwrócił uwagę, że w tym punkcie takim klinowym,
schodzącym w trójkąt na południe odcinku, jest mało poprzecznych połączeń. Zadał
pytanie, czy nie dokonując rezerwy pod drogę publiczną jest możliwość
w jakiś sposób w kartach terenu wymusić czy zasugerować jakieś rozwiązania
drogowe właścicielom, czy ta struktura właścicielska jest zbyt rozdrobniona aby
o czymś takim myśleć. Rozchodzi się o to, aby rozłożyć ten ruch na większą ilość ulic
i usprawnić tą komunikację.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
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Odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości ze względu na strukturę własności.
Odpowiedziała, że w strukturze własności jest typowy układ działek polowych czyli
jak zagospodarowanie rolne, czyli działki długie, wąskie. Dodała, że podział na
działki jest robiony poprawnie gdyż jest droga lokalna publiczna oraz wewnętrzny
układ dróg. Zaproponowany podział przez geodetów jest poprawny.
Pani Ewa Łopacka – projektantka Biura Rozwoju Gdańska
Podkreśliła, że dalej nie ma podziałów z uwagi na to, że obowiązujący plan nie
pozwalał na to gdyż była inna funkcja – nie mieszkaniowo-usługowa.
Radny Karol Ważny – członek komisji
Dopytał jeszcze, jaka jest mniej więcej odległość od tej projektowanej drogi lokalnej
do tej drogi która jest wyznaczona w planie (od projektowanej do Internetowej).
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
Odpowiedziała, że sprawdzą i dadzą znać meilowo.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Komisja nie zgłosiła uwag do przedstawionej koncepcji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

PUNKT 1.4.
Przedstawienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Łostowice w rejonie ulicy Jaworzniaków 32 w mieście Gdańsku.
____________________________________________________________________
Pani Magdalena Olejnik – projektantka Biura Rozwoju Gdańska
Powiedziała, że teren jest tuż przy granicy z gminą Kolbudy, na północ od ulicy
Świętokrzyskiej oraz na południe od zbiornika Świętokrzyska II. Granice planu
bezpośrednio dochodzą do ulicy Jaworzniaków, obejmują 0,21 ha. Celem
sporządzenia planu było umożliwienie powstania przedszkola o minimum dwóch
oddziałach na terenie, na którym obecnie funkcjonuje punkt przedszkolny.
W Studium jest to obszar o funkcji mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, jest
objęty płatem strukturalnym OSTAB. Obecnie na tym terenie jest plan miejscowy
z 2006 roku – Szadółki Południowe, znajduje się tam strefa mieszkaniowo-usługowa
z przeznaczeniem zieleni do utrzymania i wprowadzenia. Cały teren planu jest
w rękach prywatnych, jest to jeden właściciel. Dodała, że teren jest bogato
ukształtowany, jest skarpa opadająca do zbiornika Świętokrzyska II, w granicach
planu są również skarpy, które są zagrożone osuwaniem się mas ziemi. Wytycznymi
do projektu planu są: zachowanie płata strukturalnego OSTAB, zachowanie
powierzchni zieleni do utrzymania lub wprowadzenia z możliwością modyfikacji jej
lokalizacji. Podkreśliła, że mimo odległości od centrum to jest to bardzo rozwijająca
się część Gdańska, w buforze 1000 metrów w ubiegłym roku szkolnym funkcjonowało
6 przedszkoli (533 miejsca), oraz zamieszkiwało na tym obszarze 709 dzieci czyli jest
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potrzeba przedszkola. Koncepcja planu zakłada na tym terenie strefę mieszkaniowousługową zawierającą obligatoryjnie przedszkole o dwóch oddziałach, ustalony jest
OSTAB
na
całym
terenie
oraz
zieleń
do
utrzymania
i wprowadzenia została zmodyfikowana.

Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
Dopowiedziała jeszcze, że w celu zachowania skarpy to linia zabudowy ogranicza
możliwość realizacji budynku w głąb działki i dlatego jest trochę przesunięta
w kierunku wschodnim aby zabudowa nie wchodziła za bardzo w skarpę.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Komisja nie zgłosiła uwag do przedstawionej koncepcji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

PUNKT 1.5.
Przedstawienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Sybiraków w mieście Gdańsku.
____________________________________________________________________
Pani Dorota Korzeniowska – projektantka Biura Rozwoju Gdańska
Powiedziała, że obszar planu to jest 5,86 ha, obejmujący Szkołę Podstawową nr 18
i XXIII LO. W obrębie tego obszaru jest pas drogowy ul. Krasickiego, ul. Sybiraków
i fragment ul. Gałczyńskiego oraz teren zieleni aktualnie niezagospodarowanej.
Celem przystąpienia było umożliwienie rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnych przy
zespole szkolnym – w tym budowę basenu oraz podniesienie jakości i poprawa
bezpieczeństwa dostępu do szkoły, poprzez zabezpieczenie ciągów pieszych oraz
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ustanowienie rezerw terenowych dla obsługi drogowej. Rada dzielnicy nie
przedstawiła swojego stanowiska do przystąpienia. Na tym obszarze obowiązuje
Studium, dominującą funkcją jest funkcja mieszkaniowa, przez teren przechodzi płat
strukturalny OSTAB w południowej części, trasa tramwajowa, zmieniono ulicę
Krasickiego ze zbiorczej na lokalną, obowiązuje strefa parkingowa C,
fragmentarycznie w obszarze planu wchodzi planowana ulica tzw. Nowa Gdańska
w klasie ulicy zbiorczej. Wspomniała, że na tym obszarze prawie w całości
obowiązuje plan z 2006 roku, ustala on funkcję usługową, usługi oświaty, niewielki
teren czysty usługowy oraz zieleń krajobrazową, ekologiczną.

Południowa część planu, która wchodzi częściowo na teren osiedla Łozy jest to
funkcja mieszkaniowa, intensywna lecz nie ma dopuszczonych żadnych parametrów
zabudowy. Ze względu na to, że dużą część planu zajmuje OSTAB to z tego względu
należy zmieniać plan, gdyż aktualnie wg zapisów dla OSTAB-u nie ma możliwości
realizacji basenu. Część terenu w kolorze żółtym to jest teren we własności gminy,
w kolorze zielonym jest Skarb Państwa, niewielki fragment wzdłuż ulicy Sybiraków
to jest użytkowanie wieczyste PKP. Trwają prace, aby miasto zyskało działkę od
Marszałka (w trakcie rozmowy wynikło, iż od Wojewody) pod budowę basenu,
procedura jest w trakcie.
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Powiedziała również, że na etapie planu analizowano warianty przebiegu ulicy Nowej
Gdańskiej, ma ona zarezerwowany pas w planie obowiązującym jednak wg
aktualnych standardów projektowania w Gdańsku m.in. standardu ulicy miejskiej
trzeba było na nowo tą ulicę przeanalizować. Wybrano wariant, który bezkolizyjnie
wchodzi w ulicę Oliwską i możliwie najdalej odsuwa się od terenu planu. Wspomniała
również, iż projektując ten teren wzięto pod uwagę dwa baseny, które aktualnie są
zrealizowane na terenie Gdańska (Osowa i Stogi). Przyjmując modelową kubaturę
tych basenów, wprowadzono to w działkę, zmieszczono również 26 miejsc
postojowych. Ostateczny projekt planu przedstawia się następująco:
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Teren szkoły i przylegający do niej teren to jest funkcja usługowa publiczna
zawierająca funkcje oświaty i nauki oraz w zależności od potrzeb usługi:
administracji, kultury, sportu, rekreacji, opieki nad dziećmi do lat 3, domy opieki,
z dopuszczeniem budynków zamieszkania zbiorowego. Wzdłuż ulicy Nowej Gdańskiej
zarezerwowano poprzednio wyglądającą zieleń krajobrazową na zieleń urządzoną,
by można wprowadzić zagospodarowanie rekreacyjne.
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – radny Miasta Gdańska
Podziękował, że tak sprawnie udało się procedować przygotowanie tego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Ta koncepcja wydaje się bardzo dobra,
przede wszystkim umożliwia realizację budowy pływalni. Trzyma kciuki aby móc jak
najszybciej na sesji zagłosować pozytywnie za uchwaleniem tego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Pan Jarosław Gudzowski – przewodniczący zarządu dzielnicy Brzeźno
Zadał pytanie czy wpłynęły uwagi od mieszkańców ulicy Zelwerowicza oraz okolic.
Kolejne pytanie na kiedy planowana jest realizacja ulica Nowej Gdańskiej.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
Odpowiedziała, że w najbliższych latach w WPI w horyzoncie czasowym 5 lat nie ma
zarezerwowanych środków na ulicę Nową Gdańską. Pozostaje tylko rezerwa, ale nie
ma finansowania. Odnośnie drugiego pytanie to doprecyzowała, że rozchodzi się
o wnioski, gdyż uwag nie może być jeszcze do projektu ponieważ nie został on
wyłożony do publicznego wglądu.
Pani Dorota Korzeniowska – projektantka Biura Rozwoju Gdańska
W temacie wniosku odpowiedziała, że nic nie wpłynęło od mieszkańców ulicy
Zelwerowicza.
Pan Jarosław Gudzowski – przewodniczący zarządu dzielnicy Brzeźno
Doprecyzował, że wydaje mu się, iż w poprzedniej kadencji rady dzielnicy Brzeźno
takie wnioski były formułowane.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
Dopytała czy do tego terenu miałyby być te wnioski.
Pan Jarosław Gudzowski – przewodniczący zarządu dzielnicy Brzeźno
Odpowiedział, że tak. Głównie chodziło o ulicę Nową Gdańską.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
Dodała, że nie jest w stanie odpowiedzieć, gdyż nie pamięta. Jeżeli by wpłynęły to
musiałyby dotyczyć wniosków do Prezydenta o zmianę planów miejscowych. Dodała,
że są świeżo po analizie z Prezydentem i nie przypomina sobie by wpłynęły jakieś
wnioski dotyczące Nowej Gdańskiej.
Pan Jarosław Gudzowski – przewodniczący zarządu dzielnicy Brzeźno
Podkreślił, że jego obawy są tego rodzaju, że ulica Nowa Gdańska podzieli Brzeźno
na dwie części, ta część Zelwerowicza zostanie odseparowana fizycznie
i komunikacyjnie od pozostałej części. Obawia się, że mogą być protesty odnośnie
przebiegu ulicy Nowej Gdańskiej głównie płynące od mieszkańców.
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Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
Podkreśliła, że plan jest powyżej, w górnym odcinku, gdyż ulica Nowa Gdańska
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej znajduje się
poniżej.
Pan Jarosław Gudzowski – przewodniczący zarządu dzielnicy Brzeźno
Doprecyzował jeszcze, że Nowa Gdańska odcina ulicę Zelwerowicza, dochodzi do
Łozy, ale tą część Zelwerowicza i dalej na wschód, to ta część dzielnicy zostanie
odcięta.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
Podkreśliła, że w ramach docelowego zagospodarowania jest przewidziane
włączenie, jest zaplanowany układ drogowy poniżej bunkrów, który zapewni obsługę
komunikacyjną tego osiedla. Podsumowała, że planistycznie to osiedle jest możliwe
do połączenia się z Nową Gdańską, ale w najbliższych latach nie jest przewidziana
do realizacji.
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – radny Miasta Gdańska
Wydaje mu się, iż w poprzedniej kadencji jako rada dzielnicy Brzeźno, nie pamięta
dokładnie w jakiej formie, ale wskazywali, że ta droga w takim przebiegu nie jest
potrzebna. Wydaje mu się, iż to były uwagi do Studium, ale Studium które zostało
uchwalone uwzględnia Nową Gdańską więc miejscowy plan nie może być sprzeczny
ze Studium. Dodał, że tak jak już było wspomniane, nie ma żadnego finansowania na
tą drogę, jak również nie ma przewidzianego na najbliższe lata rzeczywistego
zbudowania tej drogi, ale widnieje w Studium co z drugiej strony nie oznacza, że
zostanie kiedyś zrealizowana.
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Dopowiedziała jeszcze, że celem nadrzędnym jest budowa basenu. Poprosiła
o przypomnienie, czy ulica Nowa Gdańska miałaby być realizowana w standardzie
ulicy miejskiej.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
Odpowiedziała, oczywiście że tak, gdyż w zarządzeniu Pani Prezydent jest jasno
napisane, iż każda z nowo projektowanych dróg musi być przeanalizowana pod kątem
realizacji w standardzie ulicy miejskiej. Wszystkie poszerzenia o których była
wcześniej mowa, związane są z analizą wyposażenia tej ulicy. Dodała, iż należy już
patrzeć inaczej na ulice miejskie. W docelowym kształcie będą wyglądały w ten
sposób, że będzie chodnik, następnie szpalery zieleni wysokiej, ulica, następnie
jakieś miejsca równoległe do parkowania, ale to wszystko zależy
w jakim sąsiedztwie to jest i jaka klasa.
Pan Jarosław Gudzowski – przewodniczący zarządu dzielnicy Brzeźno
Zadał jeszcze pytanie czy jest możliwość aby w kwestii Nowej Gdańskiej podjąć
rozszerzone konsultacje z mieszkańcami, nie polegające tylko na wyłożeniu
i biernemu zbieraniu informacji, ale przygotowaniu konsultacji w sposób aktywny.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
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Powiedziała, że oni nie projektują, nie zajmują się obecnie projektowaniem Nowej
Gdańskiej, jeżeli miasto zacznie o tej ulicy myśleć w kierunku realizacyjnym to
będzie ona podlegała standardowi Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej. W ramach
tych działań są wskazane konsultacje społeczne które należy przejść, jednym
z elementów prac nad koncepcją drogową jest przedstawienie różnych wizualizacji
aby mieszkańcy mogli się zapoznać z docelowym przekrojem czy docelowym
zagospodarowaniem ale w ramach tego projektu planu biuro nie zajmuje się
projektowaniem stricte technicznym czy wykonawczym ulicy Nowej Gdańskiej.
Radny Przemysław Majewski – członek komisji
Zadał pytanie do Pani Dyrektor jaka perspektywa porozumienia z Wojewodą
dotycząca tego terenu się rysuje, czy to jest perspektywa tygodni, miesięcy czy
bliżej nieokreślona.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
Odpowiedziała, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie gdyż nie prowadzą tej
procedury, tą procedurę prowadzi Wydział z Urzędu Miejskiego.
Pan Tomasz Gałązka – dyrektor Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji Miejskich
Powiedział, że samo postępowanie o darowiznę działki nr 258 i 245 to jest łącznie
ok. 1,23 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa było zainicjowane wnioskiem Biura
ds. Nieruchomości – Inwestycji Miejskich dokładnie 6 grudnia 2019 roku. Od tego
czasu do maja 2020 była wymiana korespondencji na wszelkie braki które Wojewoda
prosił by uzupełnić, wszystko zostało uzupełnione o wszelką dokumentację. Po maju
odbyło się szereg spotkań z Dyrektorem z Urzędu Wojewódzkiego Wydziału
Nieruchomości i Skarbu Państwa, w wyniku tych spotkań dopracowano projekt
zarządzenia Wojewody z uzasadnieniem na wiele stron i ten projekt został
przedstawiony Panu Wojewodzie do podpisu. Z nieformalnych informacji wie, iż Pan
Wojewoda odmówił darowizny, oficjalne pismo otrzymają do końca tygodnia.
Z rozmów z Panem Dyrektorem z Urzędu Wojewódzkiego wynika, że najlepsze
rozwiązanie to jest lobbowanie przez radnych Miasta Gdańska.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Komisja nie zgłosiła uwag do przedstawionej koncepcji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

PUNKT 2.
Przyjęcie sprawozdania za okres 01.01.2020 do 31.12.2020r.
________________________________________________________________
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Krótko podsumowała sprawozdanie. Powiedziała, że jest bardzo zadowolona ze 100%
frekwencji, komisja wydała prawie 100 opinii, 27 opinii koncepcji, była
wnioskodawcą 6 projektów uchwał dotyczących zaliczenia lub pozbawienia kategorii
dróg gminnych lub powiatowych. Komisja wystąpiła z 4 wnioskami do Pani Prezydent
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oraz do Pani Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, więc dosyć pracowity był to czas
pomimo pandemii.
Głosów w dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem sprawozdania.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie przyjęła sprawozdanie
z działalności komisji.

PUNKT 3.
Wolne wnioski, sprawy wniesione, korespondencja.
_____________________________________________________________________
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
Przedstawiła prezentację dotyczącą skutków wprowadzenia ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie
zagospodarowania przestrzennego. Dodała, że załącznik ten wynika z Ustawy Prawo
geodezyjne i Rozporządzenia które weszło z dniem 26 października, które nakłada
obowiązek na organ sporządzający aby prezentować plan miejscowy w formie
prowadzenia zbiorów danych przestrzennych. Zbiór ten dotyczy zarówno planów
województwa, Studium uwarunkowań, planów miejscowych, planów rewitalizacji
czy planów odbudowy. W naszym mieście funkcjonują obecnie Studium i plany
miejscowe. Zobowiązani jesteśmy aby stworzyć taką bazę – Baza Aktów Planowania
Przestrzennego (APP). Wspomniała , iż załącznik nr 4 będzie dołączony do uchwały
w formie linku, który można otworzyć, ale nie w zwykłym programie. To jest
związany cały z tym proces, że idzie się w kierunku bazodanowości czy odniesienia
geodezyjnego, geograficznego. Zmiany są takie, iż od 8 stycznia miasto przygotowało
dodatkową stronę, miejską platformę na której pojawią się plany miejscowe,
Studium ale również decyzje budowlane. Z racji tego iż ustawodawca nakłada na
Prezydenta obowiązek, po przystąpieniu w ciągu 30 dni naniesienia wszystkich
informacji z przystąpieniem do tej platformy, a w przypadku uchwalenia nie można
wcześniej złożyć uchwały dopóki nie zostanie napełniona ta baza
w odpowiedni sposób jaki jest określony w Rozporządzeniu. Strona internetowa jest
zbieżna z tym co jest na stronie BRG, chodzi o to aby mieszkańcy już przyzwyczaili
się do tego i mogli łatwiej się odnieść w przestrzeni.
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W ramach nowej platformy pojawiają się 3 bardzo istotne elementy:
plan procedowany, czyli te elementy które są w ciągu 30 dni umieszczane po
przystąpieniu do zmiany planu miejscowego, czyli jest uchwała o przystąpieniu, GML
z granicą planu z przystąpienia (rozszerzenie pliku po odniesieniu geograficznym,
geodezyjnym), podpis elektroniczny. Kolejną rzeczą jest cały zestaw dokumentów,
które stanowią jeden z elementów dokumentów formalno-prawnych, czyli jest to
lepsza dostępność dla mieszkańców dokumentów, które są związane
z procedowaniem planu miejscowego i mają istotne znaczenie na ostateczny wygląd
planu miejscowego. Można znaleźć projekty planów które były wykładane do
publicznego wglądu, włącznie z prognozą czy r rozpatrzeniem uwag, skutki
finansowe, wniosek o wylesienie jeśli pojawił się taki wniosek. Kończy się to
projektem uchwały, który jest przekazywany na sesję Rady Miasta Gdańska i pod
linkiem który się znajduje w załączniku nr 4 znajduje się ta cała informacja.
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W załączniku nr 4 znajduje się link, który w przypadku jak się go otworzy to trafia
się na stronę gdzie są te wszystkie dokumenty. Jest to powiązanie uchwały, która
jest uchwalana przez Radę Miasta Gdańska z dokumentami formalno-prawnymi.
Oprócz tych dokumentów pojawia się nowy kształt rysunku planu, już bez mapy
zasadniczej, gdyż docelowo służy to temu, aby zbudować ogólnopolską bazę planów
miejscowych, dlatego jest poprzecinany, aby kolejne plany miejscowe, które będą
uchwalane w sąsiedztwie idealnie do tego pasowały i wypełniały tą strukturę. Oprócz
samego rysunku granicy tego planu pojawia się opis związany z tymi danymi
geograficznymi, geodezyjnymi które są określone w Rozporządzeniu aby móc we
właściwym miejscu przestrzennie zakotwiczyć ten rysunek planu.
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W tym miejscu znajdują się dodatkowe informacje związane z tym rozszerzeniem.
Wymaga to dodatkowego oprogramowania, więcej informacji w tym zakresie
znajduje się na stronach Ministerstwa. Zachęca by się z tym zapoznać i zobaczyć jak
docelowo ma to wszystko wyglądać w przyszłości. Miasto ma na to 2 lata, od
momentu kiedy została zmieniona Ustawa geodezyjna do tego aby uzupełnić ten
zasób w obowiązujące planu miejscowe, jest ich ok. 800, to jest rola Architektury,
gdyż są to plany obowiązujące, czyli Architektura zgodnie z kompetencjami będzie
napełniała tą bazę w tym kierunku. Biuro Rozwoju Gdańska będzie umieszczało
wszystkie plany, które są w trakcie procedowania, czyli te nad którymi pracuje.
Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Powiedziała, że każdego interesuje jak to będzie wyglądało w rzeczywistości.
Zapytała z ciekawości czy dla pracowników biura wiąże się to z koniecznością dużo
większej ilości pracy, czy dużo więcej czasu będzie trzeba poświęcić na
wprowadzenie tych danych.
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk
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Odpowiedziała, że plan uchwalony nieobowiązujący, gdyż taki status jest
w momencie kiedy przekazywana jest uchwała na sesje rady i te wszystkie
dokumenty które są umieszczone do tej pory były przygotowywane dla Wojewody
tylko i wyłącznie w formie papierowej, były to dokumenty formalno-prawne, które
po uchwaleniu przez radę były przekazywane do Wojewody celem sprawdzenia
zgodności z procedurą. Teraz te wszystkie dokumenty muszą być przygotowane
w formie elektronicznej. Dodała, że kilka osób zostało przeszkolonych aby móc
tworzyć taką formę rysunku z takimi odniesieniami. Są to nowe elementy, które
trzeba wykonać więc jest przez to o wiele więcej pracy. Wspomniała, że na sesję
lutową będzie 7 uchwaleń więc ok. miesiąca czasu pracuje się nad tym, aby
przygotować dokumenty do uzupełnienia tej bazy. Podkreśliła, że wynikać to może
z tego, że jest to coś nowego, uczą się tego, konsultują ze służbami Wojewody czy
te linki się otworzą, czy przygotowany materiał spełnia wymogi ustawowe
i rozporządzenia i czy uda się to publikować w Dzienniku Urzędowym.
Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Poinformowała, że do komisji wpłynęła odpowiedź z BRG na pismo dotyczące
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki-Migowo rejon ulic
Piekarniczej i Lema – komisja tę odpowiedź wyśle autorom pisma, którzy przysłali
zapytanie.
Kolejne pismo, które wpłynęło do komisji jest od mieszkańców nieruchomości
sąsiadujących z planowaną inwestycją w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020
„Zieleniec przy ulicy Parterowej etap I” – komisja wystosuje pismo do Pani Prezydent
z prośbą o przesłanie kopi odpowiedzi wysłanej do adresatów.
Kolejne pismo dotyczyło charakteru działalności produkcyjnej firmy TOP DESIGN,
pismo kierowane do Policji a do komisji do wiadomości – komisja wyśle pismo do
Komendy Miejskiej Policji z prośbą o informację jakie kroki zostały podjęte.
Ostatnie pismo to była odpowiedź Prezydenta Grzelaka na wniosek komisji
nr 25-11/11-4/20.
Radny Romuald Plewa – członek komisji
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Poprosił o przesłanie prezentacji z załącznikiem nr 4, aby móc się z nią zapoznać.
Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Powiedziała, że załącznik był już wysłany, ale nie ma problemu, aby Pani Sekretarz
wysłała ponownie.
Radny Przemysław Majewski – członek komisji
Zapytał jeszcze, czy dotarła do wiadomości komisji uchwała rady dzielnicy Wrzeszcz
Górny z 29.12.2020 r. w sprawie do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla ul. Jarowej i Krętej. Taką informację
otrzymał, że rada dzielnicy również do komisji taką uchwałę przesłała. sądzi, że
będzie to temat na kolejne spotkania bo sprawa szczególnie terenu w okolicy ul.
Jarowej jest bardzo ważna.
Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Odpowiedziała, że jest z mieszkańcami w kontakcie, od rady dzielnicy nie otrzymała
tej uchwały, otrzymała ją od mieszkańców i zajmuje się już tą sprawą. Jak będzie
taka potrzeba to na kolejnej komisji wprowadzi się ten punkt do porządku obrad,
aby zająć się tym tematem.
Pan Andrzej Zacharski – radny dzielnicy Matarnia
Przedstawił jeszcze drobną sprawę dzielnicową, a mianowicie realizację lokalnego
układu drogowego. A dokładnie połączenie dwóch dróg lokalnych, gdzie pomiędzy
nimi jest wąski pasek pola o powierzchni 140 m2. Jako rada od półtora roku od
różnych jednostek miasta wyprosić sprawę wykupienia tego terenu, bądź podjęcia
rozmów z właścicielem który tego pola w ogóle nie uprawia. Zadał pytanie czy
komisja mogłaby podjąć uchwałę czy zaopiniować pozytywnie uchwałę rady
dzielnicy, aby mogła ta sprawa pójść dalej.
Radny Karol Ważny – członek komisji
Powiedział, że jeszcze w ubiegłym roku było spotkanie z Wydziałem Projektów
Inwestycyjnych i GZDiZ, dyr. Wawrzonek był również obecny. Została zaproponowana
ścieżka dojścia do tego tematu, ale od tego czasu nie wiele się wydarzyło. Sprawa
przedstawia się w ten sposób, że plan miejscowy wyznacza pas drogowy, jest to
niewielka działka rolna i kwestia wykupu tej działki była by docelowym
rozwiązaniem. Myśli, że inwestycyjnie jest to temat trudny i odległy
w czasie i pewnie nie ma szans na realizację tej drogi. W pełni rozumie głos radnego,
że się martwi i próbuje uzyskać wsparcie komisji. Zaproponował, aby wysłać prośbę
o ustosunkowanie się przez GZDiZ.
Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji
Odniosła się do tematu mówiąc, iż dla członków komisji jest to nowy temat, więc
ciężko przesądzać o konkretnym kierunku działań. Poprosiła aby przesłać do niej
materiały, zostaną one przesłane do pozostałych członków komisji i być może jakiś
wspólny pomysł powstanie.
Na koniec spotkania została odczytana lista radnych w celu potwierdzenia obecności
na zakończenie spotkania.
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Przewodnicząca podziękowała wszystkim obecnym za uczestnictwo w spotkaniu
komisji.
Na tym posiedzenie zakończono. Godzina 18:40.

Przewodnicząca
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
Emilia Lodzińska

Protokołowała:
Agnieszka Witkowska
Biuro Rady Miasta Gdańska
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