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1. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

W zawiązku z pojawiającymi się informacjami w przestrzeni publicznej (prasa, Internet, 

wieść gminna) Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie w Pruszczy Gdańskim (PSAL) przy 

wsparciu funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

zorganizowało cykl spotkań i debat na temat przyszłości terenu cukrowni, jako obszaru 

niezwykle ważnego dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego (projekt „Wokół Cukrowni  

w Pruszczu Gdańskim. Współtworzenie przestrzeni” finansowany przez Islandię, Liechtenstein 

i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny). 

Jednym z elementów procesu uspołecznienia prowadzonego przez PSAL były debaty  

i spotkania otarte, na których poinformowano mieszkańców o możliwości składania 

formalnych wniosków do procedury sporządnia planu a także w trybie dostępu do informacji 

publicznej uzyskano kopie formalnych wniosków jakie wpłynęły do organu sporządzającego 

plan, Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański. 

Analiza wniosków dotyczy pism, które wpłynęły do urzędu Miasta Pruszcz Gdański 

w związku o ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla trenów dawnej cukrowni w Pruszczu Gdańskim. 

Dla tego terenu obowiązuje plan miejscowy z 2006 roku. Do zmiany planu przystąpiono  

w związku z potencjalny zainteresowaniem przez prywatnego inwestora, planującego na tym 

terenie rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia – 

zmiana” wnioski do planu możne było składać od dnia ukazania się ogłoszenia (15 listopada 

2021 roku) do 13 grudnia 2021 roku. 

 

Uchwała dotycząca zmiany planu:  

Podstawą przystąpienia do prac planistycznych jest uchwała Rady Miasta Pruszcz 

Gdański Nr XXXIII/381/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański Cukrowania – zmiana z dnia  

10 listopada 2021 r. w uzasadnieniu wskazuje że głównym celem przystąpienia  
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do sporządzenia planu jest m.in.: wykreowanie prestiżowej wielofunkcyjnej przestrzeni 

miejskiej o wysokim standardzie estetycznym.  

 

W uzasadnieniu podkreślono również, że realizacja planu pozwoli: 

• poprawnie ukształtować, wprowadzić nowe parametry zabudowy dotyczące 

zagospodarowania terenu m.in. w zakresie miejsc postojowych, powierzchni 

biologicznie czynnej, intensywności zabudowy, wysokości zabudowy; 

• wprowadzić właściwe zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

• wprowadzić zasady modernizacji zabudowy, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej m.in. połączenie Cukrowni z ul. Podmiejską 

poprze zabudowę mostu; 

• wziąć pod uwagę powiazania komunikacyjne i funkcjonalne obszaru wynikające  

z dyspozycji planów opracowany dla terenów sąsiednich; 

• uwzględnić założenia określone w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz złożone wnioski. 

 

W uzasadnieniu wskazano, ze przewiduje się realizacje nowej zabudowy o funkcji 

mieszkaniowo -usługowej, która nada terenowi charakteru śródmiejskiego.  

Obszar objęty zmianą pokazano na załączniku graficznym – dotyczy całego terenu 

Cukrowni do terenów kolejowych (rys.1). 
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Rys. 1. Załącznik graficzny nr 1 do Uchwały. 

 

• OBOWIĄZUJĄCY MIEJSCOWY PLAN 

Dla terenu objętego opisaną wyżej uchwałą o zmianie mpzp aktualnie obowiązuje: 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Cukrownia Pruszcz” obejmujący teren 

ograniczony rzeką Radunią, torami kolejowymi relacji Gdańsk – Tczew i ul. Wita Stwosza 

Uchwała Nr XLVIII/501/2006 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2006 roku. 

 

Elementy planu, które są istotne dla analizy wniosków. 

Par. 3.  

Pkt 1) jako usługi centrotwórcze w rozumieniu planu przyjmuje się usługi nadające 

przestrzeni charakter śródmiejski takie jak: administracja publiczna, handel detaliczny, handel 
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hurtowy o powierzchni użytkowej do 150 m², kultura, edukacja, usługi zdrowia i opieki 

społecznej, mieszkalnictwo zbiorowe (internaty i hotele), usługi turystyki, rozrywki, łączności, 

usługi rzemieślnicze (rozumiane jako działalność typu szewc, krawiec, fryzjer, fotograf, złotnik, 

rzemiosło artystyczne, itp.), banki, biura, działalność związana z wykonywaniem wolnych 

zawodów, inne usługi na zasadzie analogii do ww. lub o analogicznym stopniu uciążliwości, 

która nie powoduje przekroczeń wartości normatywnych zanieczyszczeń powietrza i poziomu 

dźwięku jak dla zabudowy mieszkaniowej i usługowo-mieszkaniowej, jak również 

powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń. Wyklucza się: złomowiska, 

składowanie na odkrytym terenie, warsztaty samochodowe, warsztaty ślusarskie, usługi 

elektrotechniczne, zakłady kamieniarskie, ekspozycje zakładów kamieniarskich pogrzebowych, 

zakłady pogrzebowe, agencje towarzyskie, zakłady produkcyjne, myjnie. Wyklucza się także 

obiekty handlowe wielkopowierzchniowe lokalizowane w nowo budowanych budynkach; 

Pkt 3) powierzchnia biologicznie czynna obejmuje grunt rodzimy pokryty roślinnością 

oraz wodę powierzchniową a także teren urządzony jako trawniki, kwietniki na podłożu 

zapewniającym ich naturalną wegetację; wyklucza się utwardzenia nawierzchni pod parkingi, 

place składowe; 

Pkt. 12)  

a/ zespół zabytkowy wpisany do rejestru zabytków PWKZ (na mocy decyzji z dnia 

25.08.1992r, nr rejestru 1369) podlega ochronie i konserwacji na mocy przepisów 

szczególnych; wszelkie prace budowlane, adaptacyjne, remonty kapitalne lub doraźne, 

sytuowanie reklam i elementów małej architektury muszą być prowadzone pod ścisłym 

nadzorem konserwatorskim, z uwzględnieniem warunków wynikających z przepisów 

szczególnych;  

b/ budynki zabytkowe wpisane do rejestru zabytków PWKZ (na mocy decyzji z dnia 

25.08.1992r, nr rejestru 1369) podlegają bezwzględnej ochronie i konserwacji na mocy 

przepisów szczególnych; wszelkie prace budowlane adaptacyjne, remonty kapitalne  

lub doraźne muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatorskim,  

z uwzględnieniem warunków wynikających z przepisów szczególnych, obowiązuje zachowanie 

historycznej formy architektonicznej, skali, wystroju elewacji, formy stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz zabytkowego wyposażenia i wystroju wnętrz;  

13) obiekty reprezentujące wartość historyczną podlegają ochronie konserwatorskiej 

ustanowionej na mocy niniejszego planu; wszelkie prace budowlane, adaptacyjne i remonty 
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kapitalne muszą być wykonywane pod nadzorem konserwatorskim, z poszanowaniem  

ich historycznej formy architektonicznej, skali, wystroju elewacji, formy stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz zabytkowego wyposażenia i wystroju wnętrz z uwzględnieniem warunków 

wynikających z przepisów szczególnych; 

Par 6 pkt. 1. 

Teren stanowi zabudowę śródmiejską – intensywną zabudowę na obszarze śródmieścia, 

centrum miasta.  

MW– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

U - tereny zabudowy usługowej centrotwórczej - śródmiejskiej  

US – tereny sportu i rekreacji  

ZP - tereny zieleni urządzonej  

ZN - tereny zieleni objętej ochroną  

ZZ - tereny zagrożone powodzią  

WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych  

KD-Z – tereny dróg publicznych - ulice zbiorcze  

KD-L – tereny dróg publicznych – ulice lokalne  

KD-D – tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe  

KDW - tereny dróg wewnętrznych  

KDX - tereny ciągów pieszych publicznych  

KP- tereny parkingów  

Kd – tereny urządzeń technicznych kanalizacji deszczowej  

- tereny zamknięte, oznaczone graficznie na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

W Kartach terenów ustalone są szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. 

W kontekście architektoniczno-urbanistycznych możliwości zagospodarowania terenu uwagę 

zwracają następujące kwestie: 

• Uwagę zwracają szczegółowe ustalenia dotyczące zarówno podstawowych 

parametrów urbanistycznych ale też dodatkowe wytyczne (z uwagi na fakt 

umieszczenie ich w planie miejscowym stanowią prawo lokalne wiążące organ przy 

wydawaniu pozwolenia na budowę). Do takich dodatkowych wytycznych należą 
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m.m.in. ustalenia dotyczące udziału drzew wysokich powierzchni o naturalnej 

nawierzchni w terenach przeznaczonych pod zieleń. 

• Szczegółowe ustalenia dotyczące adaptacji budynków (podlegających ochronie 

poprzez wpis do rejestru zabytków) dawnej cukrowni i innych, zachowanych 

elementów inżynieryjnych a także reliktów zagospodarowania terenu. 

• Ustalone na rysunku planu linie zabudowy i sposób określenia funkcji dostarczają 

w zasadzie kompletny projekt architektoniczno-urbanistyczny. Układ taki z jednej 

strony nie pozwala na autorskie podejście do projektu dla nowego osiedla,  

ale jednocześnie ustala gęstość na umiarkowanie intensywną, podporządkowana 

niejako obiektom cukrowni.  

• Z drugiej zaś strony w obowiązującym planie duża powierzchnia terenu przeznaczona 

jest na realizację parkingów naziemnych, co jest rozwiązaniem aktualnie 

niepożądanym. 

• Ustalone w planie parametry zabudowy dla nowych budynków mieszkalnych 

i mieszkalno-usługowych ograniczają możliwość ich lokalizacji do terenów ściśle 

wyznaczonych liniami zabudowy. Wysokość zabudowy ograniczona jest do 11 m. Układ 

dachów dopuszczony w planie nakazuje ich realizację jako strome, symetryczne o kącie 

pochylenia połaci 35-45st.  

• Plan bezwzględnie narzuca stosowanie materiałów budowlanych wysokiej jakości, 

nakazuje także szczególną uwagę poświęcić estetyce zabudowy, w tym pierzei 

usługowych.  

• W odniesieniu do elementów kompozycji architektonicznej plan narzuca lokalizację 

dominat, akcentów architektonicznych mających urozmaicić nową zabudowę. 

• Istotnym elementem planu jest ustalenie dotyczące obowiązku objęcia terenu tzw. 

zorganizowaną formą działalności inwestycyjnej, uwzględniającej realizację 

zabudowy wraz z towarzyszącą zielenią, architekturą i parkingami. 

• Wskaźniki miejsc postojowych obowiązkowych do uwzględnienia w planie  

są zróżnicowane w zależności od funkcji: dla zabudowy usługowej to minimum  

2,5 miejsca postojowego na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług oraz 1,5 

miejsca postojowego na każde mieszkanie. W planie uwzględniono konieczność 
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urządzenia miejsc postojowych ogólnodostępnych na parkingach naziemnych 

wskazanych na rysunku planu. 

• Plan zwraca uwagę na konieczność rekultywacji terenu oraz warunków geologiczno – 

inżynierskich z racji położenia na terenach przy depresyjnych i w bezpośrednim 

sąsiedztwie Kanału Raduni.  

• Niespodziewanie istotnym i aktualnym obecnie ustaleniem planu jest konieczność 

uwzględnienia lokalizacji ukryć w budynkach użyteczności publicznej zgodnie  

z wymogami obrony cywilnej. 

• Szczegółowo opisane jest rozumienie centrotwórczego charakteru jaki miałaby 

przybrać w funkcji i formie nowa zabudowa tego terenu. 
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Rys. 2. Rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Orientacyjny obszar planu 
objęty wnioskiem o zmianę 
ustaleń 
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Rys. 3. Powiększenie terenu dawnej Cukrowni w Pruszczu – ustalenia obowiązującego planu. 
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2. Wnioski złożone do procedury zmiany planu przez mieszkańców i 
stowarzyszenie 

 

• WNIOSEK NR 1: 

Zakres przestrzenny wniosku nr 4 o zmianę planu: działki 69/76, 69/70, 69/71 i 69/75 obręb 

0007 Pruszcz Gdański. 

 

1. Podniesienie dopuszczalnej zabudowy:  

a. centrotwórcza rola obszaru,  

b. wprowadzenie usług centrotwórczych,  

c. podniesienie wysokości zabudowy, dopuścić dachy płaskie charakterystyczne 

dla zabudowy śródmiejskiej,  

2. Utworzenie rezerwy terenowej na drogę wyjazdową w kierunki północnym: 

a. Utworzenie pomocniczego skrzyżowania  ul. Chopina i Grota Roweckiego,  

b. Utworzenie pomocniczego zjazdu (jednokierunkowego) z ul. Dworcowej 

c. Utworzenie wjazdu w rejonie ulic Obrońców Poczty Polskiej i ul. Gdańskiej 

d. Dojazd z kierunku północnego od ul. NSZZ Solidarność 

F Nowe drogi: wzdłuż lewego brzegu Raduni do ul. NSZZ Solidarność w rejon 

skrzyżowania na ul. Przemysłową (na tyłach WiK lub z mostem przechodzącym  

na prawy brzeg WiK). 

Wykorzystanie istniejących dróg gruntowych biegnących na przeciwko budynku 

Straży Pożarnej przy ul. Gdańskiej na północ do ul. NSZZ Solidarności 

3. Zaplanowanie dużego ronda w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chopina – Grota 

Roweckiego, ze skwerem wewnątrz, fontanną. 

4. Zaplanowanie terenu między lewym brzegiem rzeki Radunia a granicą cukrowni. 

Realizacja bulwaru pomiędzy murem cukrowni a Kanałem Raduni znała architektura 

i oświetleniem, otwarcie dostępu do reliktów parku z fontanną, zabezpieczenie 

możliwości przedłużenia bulwaru w kierunku północnym. 

5. Wykorzystanie potencjału dawnej cukrowni na cele mieszalne (lofty), kino, sala 

koncertowa. 
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Rys. 4. Ilustracja do wniosku nr 1 (opracowanie własne).  
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• WNIOSEK 2: 

Pozostawienie bez zmian zapisów obecnie obowiązujących, w szczególności 

pozostawienie: 

1. zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, m.in. wysokości zabudowy 

od naturalnej warstwicy terenu do wierzchu kalenicy, nachylenia połci dachu 

i powierzchni zabudowy 

2. Zasad dotyczycących ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu: procent 

powierzchni biologicznie czynnej i procent powierzchni przeznaczonej pod zieleń. 

 

• WNIOSEK 3: 

1. Zasady kształtowania przestrzeni: 

a. projektowanie przestrzeni z priorytetem ruchu pieszego z zastosowaniem zasad 

projektowania uniwersalnego, 

b. zakaz grodzenia zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

c. wymóg wielofunkcyjności terenu wraz z ustaleniem maksymalnego udziału funkcji 

mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz usług, 

d. zachowanie tożsamości miejsca poprzez maksymalnej zachowanie elementów 

i zabytków techniki świadczących o funkcjonującej niegdyś cukrowni, 

e. atrakcyjność dla zróżnicowanych grup uczestników,  

f. zrównoważony rozwój, w szczególności wprowadzanie terenów zieleni,  

g. wskazanie w układzie funkcjonalnym terenów zieleni urządzonej z obowiązkiem 

kształtowania jako ogólnodostępnej o charakterze publicznym, 

h. wprowadzenie wymogu stosowania rozwiązań technicznych i  pozwalających  

na adaptację do zmian klimatu w tym na przykład określenie minimalnej 

powierzchni i pojemności stawów do wprowadzenia (i zachowania) w terenach 

zieleni ogólnodostępnej. 

 

2. Zabudowa: 

a. podwyższenie zabudowy do maksymalnie 5 kondygnacji, 

b. zachowanie osi widokowych na zabytkowy budynek cukrowni, 

c. zachowanie zabytkowych budynków cukrowni i ew. towarzyszących zabytków 

inżynieryjnych, w szczególności głównego budynku cukrowni,  
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d. wprowadzenie funkcji usługowych w parterach budynków, 

e. wprowadzenie tzw. mixed used, połączenia funkcji mieszkaniowych i usługowych 

(przykładem takiej realizacji w większej skali jest Fuzja Łódź). 

 

3. Miejsca postojowe: 

a. maksymalne ograniczenie liczby naziemnych miejsc parkingowych, wprowadzenie 

preferencji dla parkingów podziemnych, ew. kubaturowych, 

b. zapewnienie takiej liczby miejsc parkingowych, która zabezpieczy potrzeby 

mieszkańców i użytkowników, minimalizując zagrożenie wykorzystywania 

istniejących miejsc parkingowych na ul. Chopina i przy targowisku miejskim,  

c. lokalizowanie naziemnych miejsc parkingowych poza centrum planu,  

np. przy zachodniej granicy projektu planu, 

d. zapewnienie bezpiecznych, zadaszonych miejsc parkingowych dla rowerów, w tym 

wskaźnik parkingów rowerowych w parkingach podziemnych lub kubaturowych. 

 

4. Połączenia komunikacyjne: 

a. uwzględnienie w nowym układzie transportowym możliwości wprowadzenia 

transportu zbiorowego (np. autobusów), zapewnienie czytelnych w przestrzeni 

dojść do istniejących przystanków komunikacji publicznej (np. poprzez 

uwzględnienie w liniach rozgraniczających szerokich chodników i dróg 

rowerowych), 

b. zapewnienie nieograniczonego dostępu pieszego i rowerowego na obszarze 

objętym projektem planu, w tym bezpośredniego połączenia północ-południe 

(między ul. Krótką i targowiskiem a ul. Podmiejską), 

c. zaplanowanie lokalizacji stacji roweru publicznego (następcy roweru Mevo), 

d. wprowadzenie połączeń drogowych kierujących ruch samochodowy poza 

ul. Krótką i drogę wzdłuż działek ogrodniczych / budynku Straży Pożarnej – 

połączenie z ul. Grota Roweckiego i Podmiejską (obok mostu), 

e. uwzględnienie w projektowanym układzie transportowym możliwości podłączenia 

do ulicy Dworcowej i Podmiejskiej. 
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5. Estetyka: 

a. wymóg stosowania materiałów nawiązujących typem i kolorystyką do historycznej 

zabudowy cukrowni, 

b. zakaz lokalizacji reklam (do uregulowania w tzw. uchwale krajobrazowej), 

c. jednolity system informacji miejskiej i szyldów (do uregulowania w tzw. uchwale 

krajobrazowej), 

d. jednolity wzór małej architektury i mebli miejskich (do uregulowania  

w tzw. uchwale krajobrazowej). 

 

6. Tereny zieleni: 

a. pozostawienie lokalizacji terenów zieleni zgodnie z obowiązującym planem 

miejscowym, 

b. wprowadzenie bulwaru nad Radunią, między murem a ul. Podmiejską,  

c. wymóg zagospodarowania 100%  wód opadowych w granicach inwestycji w sposób 

uwzględniający zasady małej retencji, ograniczenie ilości wody odprowadzanej  

do kanalizacji. 

 

7. Dodatkowe analizy – dostosowanie zapisów planu do wyników i wniosków  

z analiz dotyczących: 

a. hałasu, w szczególności od strony torów kolejowych, ulicy Chopina i Podmiejskiej, 

b. analiz transportowych - obciążenia ruchem, 

c. dostępności miejsc w szkołach i przedszkolach. 
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• WNIOSEK NR 4: 

Zakres przestrzenny wniosku nr 4 o zmianę planu: działki 69/76, 69/70, 69/71 i 69/75 
obręb 0007 Pruszcz Gdański 

 

Rys. 5. Ilustracja do wniosku nr 4 (opracowanie własne). 

 

1. Funkcje terenów – podniesienie rangi dla nowej zabudowy o charakterze 

centrotwórczym, śródmiejskim dostępnym dla mieszkańców. 
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• tereny od Cukrowni do zachodniej stronny obszaru zmiany planu o przeznaczeniu 

MW,U – funkcję mieszkaniową wielorodzinną z usługami w parterach – usługi 

pierzejowe, 

• tereny w ciągu ulicy Chopina o przeznaczeniu MW/U – funkcja mieszkaniowa 

wielorodzinna  

• tereny dawnej Cukrowni o przeznaczeniu U,MW – funkcji usługowej z możliwością 

dopuszczenia funkcji mieszkaniowej. Funkcja wiodąca handel, kultura, edukacja. 

• teren ZP – funkcja zieleni urządzonej – zlokalizowanej wzdłuż rzeki Raduni  

od północnego krańca zabytkowych budynków w kierunku północy. Kontynuacja 

zieleni jako zielonego korytarza, 

• teren US – usługi sportu i rekreacji – północna część obszaru planu 

• tereny parkingów naziemnych zmniejszyć place parkingowe, miejsca postojowe 

realizować w ramach funkcji z zachowaniem wskaźników parkingowych – preferowana 

lokalizacja parkingów w kondygnacjach podziemnych 

• KD – droga publiczna – prowadzona na przedłużeniu ul. Grota Roweckiego na północ 

wraz z mostem przez rzekę Radunię i włączenie układu do ul. Podmiejskiej. Ulica 

o uspokojonym charakterze alejowym ze spowalniaczami stanowiąca przestrzeń 

publiczną. 

Dopuścić funkcje usługowe na całym obszarze planu tylko nieuciążliwe. Należy 

wykluczyć możliwość lokalizacji takich funkcji jak stacje benzynowe, stacje kontroli 

pojazdów, warsztaty, zakłady przemysłowe. 

2. W zakresie parametrów zabudowy dla kart terenu MW 

• Intensywność zabudowy: min 0,1; max 1,5, do intensywności nie wlicza  

się kondygnacji podziemnych. 

• Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25% dla terenów zapewniających 

naturalną wegetację (teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający 

naturalną wegetację a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką 

nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m2 oraz wodę powierzchnią w tym terenie, 

uwzględniając również powierzchnię pod parkingami i placami składowymi). 

• Maksymalną wysokość zabudowy: do 21 m, jako lokalne dominanty architektoniczne. 

• Max powierzchnię zabudowy: 40%. 
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• Kształt dachów: dowolny, z wyjątkiem kontynuacji zabudowy wzdłuż ul. Chopina.  

W ciągu ul. Chopina dachy skośne, dwusadowe z dopuszczeniem lukarn. 

• Liczba miejsc parkingowych: 

− 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkania 

− 1 miejsce postojowe  na każde 40m2 usług 

− 1 miejsce postojowe na 40 m2 powierzchni sprzedaży dla terenów handlowych  

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 

Dopuszczenie miejsc zastawnych w ramach zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej nie więcej niż 20% w poszczególnej karcie terenu. 

Możliwość bilansowania miejsc postojowych miedzy zabudowa mieszkaniową 

a funkcją usługową. 

Dopuszczenie bilansowania terenu w zakresie parametrów w ramach całego 

terenu inwestycji. 

 

 
Rys. 6. Załącznik graficzny do wniosku nr 4.  
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• WNIOSEK NR 5 
 

1. Funkcje obszaru z wyszczególnieniem funkcji preferowanych:  

• przemysł, usługi, składy, bazy, hurtownie, zakłady rzemiosła usługowego, 

• zabudowa mieszkaniowa wszelka forma w tym wielorodzinna i wielorodzinna  

z usługami,  

• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

• zakaz realizacji nowej zabudowy w obrębie strefy ochronnej wału 

przeciwpowodziowego, adaptacja istniejących obiektów w obrębie strefy ochronnej  

w uzgodnienie z instytucjami określonymi w punkcie 10, 

• wysokość zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy, 

maksymalnie 15 m, intensywność zabudowy maksymalnie 3,0, 

• linia zabudowy – wg obowiązującego rysunku planu, 

• -dowolne pochylenie połaci dachowej, możliwość dachów płaskich. 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej i parkowania 

• obsługa komunikacyjna terenu – z drogi 44.KL 

• obligatoryjne zapewnienie liczby miejsc parkingowych w obrębie granic terenu,  

do którego inwestor ma tytuł prawny wg wskaźnika min. 1 miejsce postojowe 

/2 zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie 
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3. Wnioski złożone do procedury zmiany planu przez organy  
i instytucje 

 

• WNIOSEK WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (wyciąg) 

Wniosek zawiera informacje i zalecenia do uwzględnienia w projekcie planu miejscowego: 

1. (…) większość obszaru jest objęta indywidualnym wpisem do rejestru zabytków 

województwa pomorskiego (dec. 1369 z dnia 25.08.1992 roku) jako Zespół 

cukrowni w Pruszczu Gdańskim zajmujący działki 69/10, 69/11, 69/12, 69/13, 69/14 

i 69/15 z następującymi obiektami: portiernia z bramami i murem, budynek biura 

głównego, budynki: kotłownia główna, surownia, budynek techniczno-produkcyjny, 

pakownia, suszarnia, magazyn cukru, miodownik, piec wapienny, stolarnia, kuźnia, 

rezydencja akcjonariusza, willa dyrektora. W związku z tym  zespół i obiekty wpisane 

do rejestru podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej zgodnie z przepisami prawa. 

2. Obiekty nie objęte wpisem do rejestru zabytków a znajdujące się na terenie 

cukrowni wskazane są jako obiekty w Wojewódzkiej bądź gminnej Ewidencji 

Zabytków, w tym zabytki techniki.  

3. Ujęcie w planie strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego 

ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków AZP 13-44/50 Pruszcz Gdański wraz  

ze sformułowaniem zasad ochrony w tym: roboty ziemne na obszarze 

występowania zabytków archeologicznych mogące doprowadzić  

do ich przekształcenia lub zniszczenia, wymagają przeprowadzenia badań 

archeologicznych, których zakres i rodzaj ustala wojewódzki konserwator zabytków 

w trybie przepisów odrębnych. 

W piśmie sformułowane są zalecenia dotyczące dopuszczalnych prac przy zabytkach: 

1. (…) chroni się: lokalizację budynków oraz ich historyczne elementy, w tym: bryłę, 

kształt i pokrycie dachu, kąt nachylenia głównych połaci dachowych, dyspozycję 

ścian wewnętrznych i zewnętrznych, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych 

i drzwiowych, oryginalną stolarkę okienną, drzwiową i bramną z jej podziałami  

(w tym metalową, luksfery), zastosowane materiały budowlane i kolorystykę, detal 

architektoniczny, wystrój wewnętrzny i zewnętrzny, bryły budynków należy 

chronić nieprzekraczalną linia zabudowy, zakaz zabudowy i rozbudowy, 
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2. postulat sformułowania w planie precyzyjnego katalogu dopuszczonych 

materiałów budowlanych i wykończeniowych wzorując się na charakterze 

zabudowy cukrowni, 

3. postulat zachowania w obrębie zespołu historycznego układu ulic  

oraz ich brukowanej nawierzchni (dopuszczenie przełożenia i zachowania 

kamiennej kostki), 

4. zachowanie wyposażenia wnętrz świadczących o historycznym rodowodzie zespołu 

obiektów, 

5. konieczność ekspozycji budynków cukrowni, które powinny stanowić dominantę 

przestrzenną miasta, z zachowaniem parametrów dla nowej zabudowy tak,  

aby zachować ekspozycję zespołu cukrowni oraz relacje widokowe i odległość  

od obiektów zabytkowych, 

6. postulat objęcia pełną ochrona mostu kolejowego z możliwością adaptacji  

dla ruchu pieszego, 

7. zawarcie w treści planu definicji „adaptacji” jako: „przystosowanie obiektu  

do pełnienia innej funkcji niż pierwotne i/lub przystosowaniu obiektu do nowych 

wymagań technologicznych przy minimalnej ingerencji w bryłę i bez naruszania 

substancji zabytkowej oraz bez obniżania walorów historycznych” 

8. obowiązek ujawnienia w planie zielenie wysokiej i ochrony z wprowadzeniem 

zakazu wycinki drzew (wyjątek to uzasadnienie fitosanitarne). 

 

• WNIOSEK POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH S.A. (wyciąg) 

Informacja, że działka sąsiaduje z terenem kolejowym – dz. 77/2, który stanowi teren 

kolejowy i zamknięty z wynikającymi z tego faktu ograniczeniami prawnymi,  

w tym obowiązku zachowania odległości zabudowy od torów kolejowych i ewentualnego 

uzgadniania dokumentacji projektowych. 

 

• WNIOSEK URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO (wyciąg) 

Wniosek o charakterze informacyjnym. 
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• WNIOSEK POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A. (wyciąg) 

Informacja o występujących uciążliwościach akustycznych od linii kolejowych: 

- linia kolejowa 226 – ponad 54 przejazdy pociągów towarowych w obu kierunkach  

                na dobę, 

- linia kolejowa 009 – ponad 140 przejazdów pociągów pasażerskich oraz 29 pociągów 

towarowych w obu kierunkach na dobę. 

Ponadto wniosek o ujęcie w mpzp zakazu wprowadzania możliwych podziałów terenu 

skutkujących koniecznością zapewniania służebności przejścia przechodu i przejazdu oraz 

zakazu odprowadzania wód opadowych i nieczystości na tereny kolejowe a także 

korzystania z kolejowych urządzeń odwadniających.  

 

• WNIOSEK REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU 

(wyciąg) 

Wniosek o charakterze informacyjnym. 

 

• WNIOSEK PRUSZCZAŃKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA CIEPŁOWNICZENGO „PEC”  

Sp. z o.o. (wyciąg) 

Informacja o możliwości zapewnienia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania 

przyszłych inwestycji.  

 

• WNIOSEK WOJEWÓDZKEIGO SZTABU WOJSKOWEGO (wyciąg) 

Informacja dotyczące położenia obszaru planu położony w zasięgu ograniczeń lokalizacje 

przeszkód lotniczych z uwagi na lotnisko wojskowe w Pruszczu Gdańskim – zabudowa  

nie może być wyższa niż 50 m n.p.m. Informacja o istnieniu uciążliwości akustycznych  

od lotniska. 

 

• WNIOSEK POLSKICH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (wyciąg) 

Wniosek o charakterze informacyjnym – brak sieci elektroenergetycznych 220kV i 400kV. 

 

• WNIOSEK POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA (wyciąg) 

Wniosek o charakterze informacyjnym. 
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• WNIOSEK OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. (wyciąg) 

Wniosek o charakterze informacyjnym. 

 

• WNIOSEK ENERGII OPERATOR (wyciąg) 

Wniosek o charakterze informacyjnym oraz zapewnienie o możliwości zapewnienia 

dostaw energii dla planowanych inwestycji na terenie objętym planem. 

 

• WNIOSEK KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA (wyciąg) 

Wniosek o zawarcie zapisów dotyczących retencji wód opadowych w obrębie własnej 

nieruchomości. 
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4. Podsumowanie treści wniosków 
 

Wnioski złożone przez organy i instytucje mają charakter wiążący dla Burmistrza  

przy sporządzeniu planu miejscowego. Organy te na kolejnych etapach procedury będą 

uzgadniały bądź opiniowały projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

Najistotniejszym z tego pakietu wniosków jest wniosek Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków (PWKZ), ponieważ teren jest objęty ochroną prawna jako zabytek 

obszarowo jak i w obrębie poszczególnych obiektów. Ponadto jest to teren objętych ochroną 

archeologiczną. PWKZ we wniosku zawarł szereg wytycznych koniecznych do uwzględnienia  

w planie. Wytyczne te czasem mogą być nieznacznie modyfikowane lub dyskutowane w toku 

sporządzania koncepcji planu. 

Z pozostałych wniosków złożonych po ogłoszeniu przystąpienia do planu: jeden wniosek 

dotyczy utrzymania stanu istniejącego w obrębie zabudowy i zagospodarowania cukrowni, 

pozostałe cztery wnoszą o zmiany w obowiązującym planie miejscowym. Sposób 

uwzględnienia tych wniosków zależy od Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Nie jest  

on zobligowany do ich uwzględnienia. O sposobie rozpatrzenia wnioskodawca może się 

przekonać najczęściej dopiero na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 

Istotne dla realizacji niektórych z postulatów zawartych we wnioskach będzie ich relacja  

do zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pruszcz Gdański przyjętego uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański uchwałą  

Nr XXVI/238/2016 z dnia 12 października 2016 r. (Studium). 

 

Postulowane w złożonych wnioskach zmiany dotyczą wielu aspektów, w tym między innymi: 

1. Funkcji zabudowy: z uwagi na powierzchnię terenu jest ona zróżnicowana, uzależniona 

od lokalnych uwarunkowań topograficznych oraz odległości od zachowanych obiektów 

cukrowni: od funkcji przemysłowych i rzemiosła, po tereny mieszkaniowe 

i mieszkaniowo – usługowe o wysokiej intensywności. 

Wnioski dotyczące lokalizacji różnych funkcji są możliwe do realizacji pod warunkiem 

zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

które wskazuje na tym terenie rozwój funkcji usługowych, w tym handlu, funkcji, 

mieszkaniowych i w centralnym obszarze terenów zieleni urządzonej. 
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2. Wnioski zawierają postulaty zachowania tożsamości miejsca.  

Jest to zgodne z uzasadnieniem uchwały, w kontekście architektonicznym  

ich uwzględnieniem będzie ochrona istniejącej substancji zabytkowej i uwypuklenie 

elementów wskazujących na dawne funkcje produkcyjne. Z uwagi na ochronę prawną 

i nadzór PWKZ postulaty te zostaną w znacznej części formalnie zrealizowane.  

 

3. Formy architektonicznej zabudowy, w szczególności wysokości – od utrzymania 

wysokości 11 m do podniesienia wysokości do 21 m i potraktowania niemalże całej 

dopuszczonej zabudowy jako dominantę architektoniczną (?). 

W zakresie formy architektonicznej budynków istotna rolę odegra uzgodnienie projektu 

z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wnioski w zakresie formy 

architektonicznej dla ewentualnych nowych obiektów są bowiem sprzeczne.  

 

4. We wnioskach ujęte są postulaty odejścia od dwuspadowych dachów o dużym kącie 

nachylania połaci. Uzasadnieniem tych postulatów jest zdecydowanie nowocześniejszą 

forma pożądanej nowej zabudowy z dachami płaskimi. 

W zakresie formy architektonicznej obiektów budowanych dużą rolę odegra 

uzgodnienie planu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Na tym etapie trudno określić czy postulat dopuszczenia zabudowy o nowocześniejszej 

formie znajdzie poparcie. 

 

5. Wnioski wskazują na potrzebę kreowania miasta przyjaznego pieszym, z priorytetem 

dla ruchu rowerowego i transportu zbiorowego, jako elementowi adaptacji do zmian 

klimatu. 

Postulaty związane z obszarem tematycznym zrównoważonego rozwoju mogą zostać 

ujęte w planie, jako wytyczne obligatoryjne. Jednak realizacja na przykład dostępności 

do transportu zbiorowego wykraczają poza kompetencje planu. Możliwe jest 

natomiast takie przyjęcie ustaleń, aby wzmocnić możliwości dla ruchu pieszego 

i rowerowego, w tym wykorzystania infrastruktury kolejowej jako kładek pieszych. 

W palnie możliwe jest przyjęcie minimalnych parametrów dla chodników i wskazanie 

obligatoryjnych połączeń pieszych i rowerowych lub nawet szczegółowego przebiegu 

takich połączeń. 
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6. Odnośnie miejsc postojowych we wnioskach wskazane jest zarówno utrzymanie 

obowiązujących wskaźników miejsc postojowych (1,5 miejsca postojowego  

na mieszkanie i 2,5 miejsca postojowego na każde 100m2 powierzchni użytkowej 

usług, jak i zmniejszenie tych wskaźników i maksymalne organicznie naziemnych miejsc 

postojowych).  

W zakresie możliwych do przyjęcia wskaźników miejsc postojowych wiążące  

są ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W aktualnie obowiązującym Studium wskaźniki określone są następująco: 

• minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

• minimum 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny w zabudowie 

mieszkaniowej wielorodzinnej (str. 121 Studium).  

W studium nie ma ograniczeń dotyczących lokalizacji miejsc postojowych w formie 

naziemnej lub podziemnej. Ograniczenie miejsc postojowych naziemnych jest więc 

możliwe do spełnienie i ujęcie w formie obligatoryjnej w treści planu. 

 

7. Odnośnie układu transportowego we wnioskach ujęto kilka propozycji rozwiązania 

najbliższych skrzyżowań (ul. Chopina i Grota-Roweckiego), jak i powiązań położonych 

dalej od obszaru objętego zmianą planu m.in. ul NSZZ Solidarność oraz możliwości 

realizacji nowych powiązań nad Kanałem Raduni (mosty) i wykorzystania istniejących 

przejazdów przez linie kolejową.  

Analiza rozwiązań transportowych wymagałaby przeprowadzenia symulacji natężenia 

ruchu kołowego po opracowaniu lub udostępnienie szczegółowej koncepcji zabudowy 

i zagospodarowania terenu wraz z  bilansem powierzchni planowanych 

(przewidywanych, możliwych) do realizacji.  

W planie miejscowym możliwe jest przyjęcie rozwiązań transportowych w sposób 

umożliwiający realizacje wielu wariantów połączeń.  

 

8. We wnioskach podkreślano konieczność zachowania wymogów odnośnie estetyki 

nowej zabudowy podkreślając, że teren ma wyjątkowy potencjał dla wykreowania 
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nowej jakości przestrzeni i zabudowy, w tym o wysokich walorach eksponowania 

dziedzictwa kulturowego. 

W treści planu trudno jest sformułować szczegółowe i obligatoryjne wytyczne dla ujęcia 

zagadnień estetycznych. W zakresie możliwości stosowania określonych materiałów. 

budowanych istotna role może odegrać Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

nakazując wpisanie do ustaleń planu wymogi stosowania określonych materiałów. 

Jedynie taki rodowód zapisów możliwy jest do wprowadzenie prawnie.  

Dobrym pomysłem mogłoby być ogłoszenie konkursu architektoniczno-

urbanistycznego, jednak takiego warunku w planie ustanowić wiążąco nie można. 

 

9. W dwóch wnioskach zwrócono uwagę na potrzebę zachowania obowiązujących 

terenów zieleni publicznej oraz dodatkowo zapewnienia nowych połączeń, 

np. w formie bulwaru nad Kanałem Raduni. 

W odniesieniu do postulatów zachowania jak największej powierzchni terenów jako 

zielonych, ogólnodostępnych odwołać się należy do ustaleń Studium (str. 124 Studium), 

w którym wskazano minimalne wskaźniki odnośnie tworzenia terenów zieleni: 

• zieleni urządzonej ogólnomiejskiej (wskazanej obszarowo na rysunku Kierunków 

studium w centralnym rejonie terenu cukrowni): jako 5,5m2 / 1 mieszkańca, 

• tereny zieleni osiedlowej jako 10m2/ 1 mieszkańca, 

• obowiązek zachowania palców zabaw dla dzieci i terenów przydomowej rekreacji  

dla dorosłych w parametrze 2m2/ 1 mieszkańca.  
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