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               Uchwała Nr XXVIII/392/2013                       

Rady Miasta Sopotu 

      z dnia 17 maja 2013 roku 

 

w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

rejonu Opery Leśnej, osiedli „Przylesie” i „Zacisze” w mieście Sopocie w zakresie karty 

terenu nr 11 
 
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 
230,  z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz 
567), 
 

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Stwierdza się zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sopotu” zatwierdzonego uchwałą Nr XL/476/2010 Rady Miasta Sopotu 
z dnia 25 czerwca 2010 r. i uchwala się „zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu Opery Leśnej, osiedli „Przylesie” i „Zacisze” w mieście Sopocie” 
oznaczonego symbolem M-3/03, w zakresie karty terenu nr 11, zwaną dalej “planem”, 
obejmującą obszar o powierzchni około 3,68 ha, którego granice oznaczone są na rysunku 
planu. 

§ 2 

1. Integralną częścią uchwały jest część graficzna - rysunek zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu Opery Leśnej, osiedli „Przylesie” i „Zacisze” 
w mieście Sopocie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu 
wyłożonego do publicznego wglądu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wyjaśnienie pojęć użytych w planie: 

1) działka – działka budowlana w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

2) intensywność zabudowy – wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu 
do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji; 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków; nie dotyczą dróg, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym 
stacji transformatorowych oraz części budynku, takich jak okapy i gzymsy wysunięte nie więcej 
niż 0,8 m oraz balkonów, wykuszy wysuniętych nie więcej niż 1,3 m, zadaszeń nad wejściami, 
ryzalitów, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych 
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obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie wnoszą inaczej. Linie zabudowy nie dotyczą 
zewnętrznego docieplenia elewacji; 

4) powierzchnia całkowita zabudowy – suma powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków znajdujących się na danej działce; 

5) powierzchnia całkowita kondygnacji – powierzchnia mierzona na poziomie posadzki po 
obrysie zewnętrznym budynku w stanie wykończonym, z wyłączeniem elementów 
drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, okapów, 
gzymsów, balkonów; 

6) powierzchnia biologicznie czynna – teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób 
zapewniający naturalną wegetację oraz woda powierzchniowa na tym terenie, a także 50% 
sumy nawierzchni: tarasów i stropodachów z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób 
zapewniający naturalną wegetację o powierzchni nie mniejszej niż 10 m

2
, 

7) powierzchnia zabudowy – wielkość wyznaczona przez rzut pionowy najdalej wysuniętych 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu (na danej działce budowlanej) 
określona wielkością wyrażoną w metrach kwadratowych bądź udziałem procentowym 
powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej; do powierzchni zabudowy nie wlicza 
się:  
a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię 

terenu istniejącego, 
b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, 

daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; 

8) wymagania parkingowe – wymagana minimalna liczba miejsc parkingowych, którą należy 
zapewnić na terenie działki budowlanej stanowiącej przedmiot inwestycji lub w pobliżu, na 
terenie do którego inwestor ma tytuł prawny;  

9) wysokość zabudowy (budynku) - wartość podana w karcie terenu służąca do określenia 
dopuszczalnego pionowego wymiaru projektowanych budynków: 

a) wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji - dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych,  

b) wysokość jako pionowy wymiar budynku - wysokość wyrażona w metrach mierzona od 
naturalnej warstwicy terenu uśrednionej w granicach rzutu budynku, do kalenicy lub innego 
najwyższego punktu budynku (nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych, 
tj. elementów budynku, które nie zawierają kubatury użytkowej); 

10) znaki reklamowe: 

a) reklama – znak graficzny stały wolnostojący lub lokalizowany na obiektach budowlanych, 
związany z wykonywaną działalnością gospodarczą, zarobkową lub inną, mającą na celu 
przyczynienie się do zbytu towarów lub usług, dla którego ustala się: 

 formę: plakat, nieoświetlona plansza, napis na markizie, oświetlona plansza lub kaseton 
reklamowy, ekran reklamowy (bilboard, banner, transparent), słup ogłoszeniowo-
reklamowy, stojak reklamowy przenośny, roleta antywłamaniowa, stoisko promocyjno – 
reklamowe, reklamowe siatki ochronne), 

 treść - informacja szersza niż nazwa lokalu usługowego, związana lub nie związana jego 
siedzibą (np. zawierająca asortyment usług lub towarów i slogan reklamowy), 

b) szyld – informacja wizualna zawierająca podstawowe dane o prowadzonej działalności, 
umieszczana w miejscu prowadzonej działalności, przy wejściu do instytucji, budynku, 
dla której ustala się: 

 formę: liter przestrzennych dla nazwy własnej, kasetonu reklamowego, wysięgnika, 
stojaka przenośnego, rolety antywłamaniowej, 

 treść: wyłącznie logo firmowe, nazwę własną oraz informacje o firmie, rodzaju 
prowadzonej działalności; 

11) nośnik znaku reklamowego – powierzchnia ekspozycji treści znaku reklamowego: 

 format mały – o powierzchni ekspozycji do 2 m
2  

włącznie, 
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 format średni – o powierzchni ekspozycji powyżej 2 m
2
 i do 9 m

2 
włącznie, ww. wielkości 

powierzchni nośników reklamowych nie dotyczą słupów ogłoszeniowo-reklamowych, 
rolet antywłamaniowych i reklamowych siatek ochronnych, 

Ustala się następujące rodzaje nośników znaku reklamowego: 

a) litery przestrzenne – rodzaj urządzenia reklamowego nieoświetlonego, oświetlonego 
lub podświetlonego, złożonego z poszczególnych elementów niepołączonych lub 
połączonych ze sobą, tworzących napis lub logo, 

b) kaseton reklamowy – urządzenie reklamowe posiadające w swej zamkniętej konstrukcji 
wewnętrzne źródło światła, 

c) wysięgnik – urządzenie reklamowe typu semafor, umieszczony prostopadle do elewacji 
budynku, wchodzące w przestrzeń ulicy lub podwórza, 

d) banner – urządzenie reklamowe wykonane na tkaninie lub miękkim tworzywie sztucznym, 

e) markiza – rodzaj składanego daszka, osłaniającego okno lub witrynę sklepową, 

f) roleta antywłamaniowa - podnoszona i opuszczana zasłona umocowana w otworze 
okiennym lub drzwiowym, 

g) reklamowe siatki ochronne - zabezpieczenie rusztowań, montowane wyłącznie na czas 
prowadzenia prac budowlanych lub remontowo – renowacyjnych, zawierające treści 
reklamowe, 

h) słup ogłoszeniowo – reklamowy - rodzaj urządzenia reklamowego w formie walca lub 
opisany na innej figurze, służący do umieszczania plakatów, ogłoszeń reklamowych 
i informacji o wydarzeniach kulturalnych, imprezach itp., 

i) słupek reklamowy – rodzaj wolnostojącego urządzenia reklamowego z zamocowanymi 
na nim znakami reklamowymi, 

j) stojak reklamowy – przenośna reklama wolnostojąca typu tzw. „koziołek” lub „potykacz”, 

k) stoisko promocyjno – reklamowe - rodzaj ekspozycji, niezwiązanej z masowymi 
imprezami, mającej na celu zaprezentowanie swojej działalności gospodarczej lub oferty 
reklamowej. 

§ 4 

Na rysunku zmiany planu zawarto następujące obowiązujące oznaczenia graficzne: 
1) granica obszaru objętego zmianą planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, 
3) oznaczenia identyfikacyjne przeznaczenia terenów w liniach rozgraniczających, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) orientacyjne kierunki przebiegu głównych ogólnodostępnych ciągów pieszych, 
6) teren zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru opracowania planu 

§ 5 

1. Ustala się podział obszaru opracowania planu na 2 tereny oznaczone numerami 11.1 oraz 11.2, 
ich przybliżoną powierzchnię oraz ich przeznaczenie wg następującej klasyfikacji ogólnej: 

1) MW – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) KS/U,US – Teren parkingu wielopoziomowego z dopuszczeniem usług, w tym sportu 
i rekreacji. 

2. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego sposobu 
kształtowania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych terenów, zawarte są w kartach 
terenów w rozdz. 3 niniejszej uchwały. 

§ 6 

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru 
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opracowania planu: 
1) zagospodarowanie części terenu nie może ograniczać możliwości zagospodarowania 

pozostałej jego części, zgodnego z zasadami ustalonymi w niniejszej uchwale; 
2) kształtowanie zabudowy w sposób zharmonizowany z otoczeniem i spójny wewnętrznie 

według regulacji ustalonych w kartach terenów. 

§ 7 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla wydzielonych terenów 

§ 8 

1. Oznaczenie terenu: 11.1.MW 

2. Powierzchnia: ok. 3,18 ha 

3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) intensywność zabudowy -  nie większa niż 1,6; 
2) powierzchnia zabudowy – do 14% powierzchni działki;  
3) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż  40%, należy dążyć do zwiększenia 

do 55%, 
4) linie zabudowy – w odległości 12 m od linii rozgraniczającej teren lub jak w stanie 

istniejącym; 
5) zasady scalania i podziału nieruchomości: 

a) szerokość frontu działki – nie ustala się, 
b) wielkość działki – nie ustala się, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się, 
d) dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości; 

6) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
a) wyznacza się teren zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu, na którym: 

 zakazuje się zabudowy, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów infrastruktury i dróg 
wewnętrznych, 

 dopuszcza się lokalizację małej architektury, placów zabaw dla dzieci, obiektów 
i urządzeń sportowych i rekreacyjnych, ciągów pieszych, 

 dopuszcza się wprowadzenie wielowarstwowej zieleni izolacyjnej, 
b) zakazuje się lokalizacji znaków reklamowych; dopuszcza się lokalizację reklam w pasach 

drogowych dróg wewnętrznych przy wykorzystaniu słupów reklamowych, 
c) zakazuje się budowy nowych garaży naziemnych wolnostojących i połączonych oraz 

budynków gospodarczych, 
d) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń w formie prefabrykatów betonowych, 
e) na całym terenie dopuszcza się lokalizację małej architektury, 

7) inne: 
a) ustala się służebność drogową – dojazd do terenu oznaczonego symbolem 12.US i 

20.PZL znajdujących się poza obszarem zmiany planu, 
b) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych. 

5. Zasady kształtowania zabudowy: 
1) wysokość zabudowy: 

a) ilość kondygnacji nadziemnych – do 11, 
b) pionowy wymiar budynku – nie ustala się; 

2) geometria dachu: 
a) kąt nachylenia – jak dla dachów płaskich, 
b) kształt dachu – płaski, 
c) pokrycie dachu – nie ustala się; 
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3) inne – zakazuje się indywidualnego zabudowywania pojedynczych balkonów; dopuszcza 
się zabudowywanie balkonów na podstawie projektu obejmującego minimum jedną 
elewację budynku. 

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego; 
2) ochrona zadrzewień – pielęgnacja istniejących drzew, a w przypadku wycinki, uzupełnienia 

nowymi nasadzeniami; w przypadku nowych nasadzeń drzew – dobór gatunków 
z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 

3) dla terenów o gruntach słabonośnych, o znacznych spadkach terenu lub wysokim poziomie 
wód gruntowych, dla posadowienia obiektów, na etapie projektu budowlanego należy 
sporządzić ocenę warunków geologiczno-inżynierskich w formie dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej, między innymi przewidującej skutki planowanych robót w stosunku 
do obiektów sąsiednich oraz wskazującą sposób uniknięcia zagrożeń; 

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg, ciągów 
pieszo-jezdnych, parkingów, miejsc postojowych, placów manewrowych do odbiorników  po 
oczyszczeniu z substancji ropopochodnych oraz podczyszczeniu w stopniu zapewniającym 
spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych. 

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 
zgodnie z ust. 8 pkt 1, 2. 

8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 

odrębnych przepisów: 
1) teren znajduje się w granicach zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Sopotu 

wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 936 z dnia 12. 02. 1979 r., w strefie B2 
ochronnej krajobrazu wyznaczonej w ramach strefy ochrony otoczenia zespołu 
zabytkowego – zasady ochrony zgodnie z decyzją o wpisie; 

2) na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów zabytkowych terenu 
i obiektów zabytkowych należy uzyskać pozwolenie właściwego konserwatora zabytków 
zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

3) teren znajduje się w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej; wszelkie prace inwestycyjne 
na obszarze uzdrowiska należy realizować zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, a także 
ze statutem uzdrowiska Sopot ustanowionym uchwałą Rady Miasta Sopotu. 

9. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 
1) dostępność drogowa – dojazd od ul. 23 Marca i ul. Zacisze, w tym poprzez drogi 

wewnętrzne, 
2) na całym terenie dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych, 
3) wymagania parkingowe – minimum 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie; 

do bilansu miejsc parkingowych wlicza się miejsca postojowe parkingu wielopoziomowego 
zlokalizowanego na terenie oznaczonym w planie symbolem 11.2.KS/U,US. 

10. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej:  
1) zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej; 
2) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; 
3) odprowadzenie wód opadowych: 

a) z dachów i z nawierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej po retencjonowaniu i/lub 
na teren. Dopuszcza się odprowadzanie wód do ziemi po udokumentowaniu na podstawie 
badań hydrogeologicznych, że warunki gruntowo – wodne umożliwiają rozsączanie wód 
opadowych w ziemi, a ich odprowadzenie do ziemi nie naruszy stateczności istniejących 
i projektowanych obiektów budowlanych i nie spowoduje zmian, ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich, 

b) z jezdni do kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu z substancji ropopochodnych, 
c) ustala się możliwość rozbudowy i przebudowy systemu kanalizacji deszczowej  

i melioracji; 
4) elektryczność - z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się uzupełnienie zapotrzebowania 

z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii; 
5) zaopatrzenie w ciepło - z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych lub z sieci 

ciepłowniczej; 
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6) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej; 
7) usuwanie odpadów – po segregacji wywóz do miejsc unieszkodliwiania lub odzysku 

wskazanych przez miasto; 
8) telekomunikacja: 

a) na obszarze planu dopuszcza się rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, 
w szczególności sieci szerokopasmowych, 

b) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej, 

c) obsługa telekomunikacyjna obiektów na obszarze planu z istniejącej lub projektowanej 
sieci teletechnicznej przewodowej lub bezprzewodowej; 

9) na całym terenie, dopuszcza się przebudowę istniejących i budowę nowych podziemnych 
i naziemnych obiektów i sieci infrastruktury technicznej, w tym: stacji transformatorowych, 
przepompowni ścieków, zbiorników retencyjnych, a także inwestycji celu publicznego 
z zakresu łączności publicznej; nie ustala się wielkości działek przeznaczonych 
dla infrastruktury technicznej.  

§ 9 

1. Oznaczenie terenu: 11.2.KS/U,US 

2. Powierzchnia: ok. 0,50 ha 

3. Przeznaczenie terenu: Teren parkingu wielopoziomowego z dopuszczeniem usług, w tym 
sportu i rekreacji. 
1) W zakresie przeznaczenia terenu dla zabudowy usługowej występują między innymi: 

a) usługi handlu detalicznego, 
b) usługi biurowe i administracyjne, 
c) usługi gastronomiczne, a w tym mini browar,  pijalnia wód mineralnych,  
d) usługi motoryzacyjne w zakresie wymiany i przechowywania opon, myjni  i serwisu  

samochodowego dot. mechaniki i instalacji elektrycznej,  
e) usługi w zakresie odnowy biologicznej, ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi, pomocy 

społecznej, usługi opiekuńcze, domy opieki, 
2) w zabudowie dopuszcza się pomieszczenia zaplecza technicznego dla spółdzielni 

mieszkaniowej np. dla magazynu sprzętu niezbędnego dla obsługi osiedla, w tym: 
pojazdów, odśnieżarek, narzędzi ogrodniczych. 

4. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) intensywność zabudowy -  nie większą niż 2,5; 
2) powierzchnia zabudowy – do 50% powierzchni działki; 
3) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 40% powierzchni działki, należy dążyć 

do zwiększenia do 55%, 
4) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się zabudowę na granicy z działką 

nr 11/15 znajdującą się w sąsiedztwie obszaru zmiany planu, 
5) zasady scalania i podziału nieruchomości: 

a) szerokość frontu działki – nie ustala się, 
b) wielkość działki – nie ustala się, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się, 

6) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
a) zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych, 
b) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń w formie prefabrykatów betonowych, 
c) dopuszcza się lokalizację małej architektury, 
d) zasady lokalizacji znaków reklamowych: 

 forma znaku reklamowego, dobrana do kontekstu architektonicznego, w którym 
zostanie umieszczona, do kompozycji elewacji pod względem gabarytów i kształtu 
oraz do danego produktu lub usługi,  

 nazwa własna firmy może przyjąć formę liter przestrzennych, w miejscu uzgodnionym 
z właściwym konserwatorem zabytków; na budynkach projektowanych w miejscu 
ustalonym w projekcie budowlanym, 

 dopuszcza się lokalizację reklam o małym formacie związanych z prowadzoną 
działalnością usługową, zlokalizowanych na stojakach reklamowych, 
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 wyklucza się stosowanie oświetlenia pulsacyjnego o zmiennym natężeniu oświetlenia 
wszelkich szyldów i reklam (m. in. typu ekrany plazmowe, monitory LCD i ekrany 
LED), 

 wyklucza się umieszczanie więcej niż jednego szyldu na jedną firmę zlokalizowaną 
w budynku;  

 ustala się zgrupowanie szyldów w jednym miejscu przy wejściu  
do budynku o wielkości stanowiącej modularną wielokrotność pojedynczego szyldu, 

 zakazuje się lokalizacji reklam o formacie większym niż średni i szyldów lub ich 
zgrupowania w formacie większym niż mały, 

 nie ustala się zasad lokalizacji znaków reklamowych umieszczanych na markizach, 
namiotach i parasolach pod warunkiem, że będą umieszczone płasko na ich falbanie, 
nie będą świecić i nie będą wykraczać poza obrys ich powierzchni,  

 dopuszcza się umieszczanie na szybach okiennych lub oknach wystawowych 
dodatkowych danych o prowadzonej działalności dotyczących między innymi 
wyszczególnienia świadczonych usług, poszczególnych produktów, godzin otwarcia 
lokalu i innych informacji dotyczących prowadzonej działalności w budynku, 

7) inne: 
a) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
b) do czasu realizacji nowej zabudowy dopuszcza się adaptację budynku kotłowni na funkcje 

usługowe w zakresie wymienionym w przeznaczeniu terenu, 
c) dopuszcza się przywrócenie funkcji grzewczej istniejącej kotłowni pod warunkiem 

wykorzystania paliw niskoemisyjnych i czasowe wykorzystanie budynku kotłowni na cele 
nieuciążliwe gospodarcze, gastronomiczne i rozrywkowe oraz społeczne i socjalne osiedla 
do czasu jego rozbiórki; dopuszcza się adaptację istniejącego komina kotłowni. 

5. Zasady kształtowania zabudowy: 
1) wysokość zabudowy: 

a) ilość kondygnacji nadziemnych – do 6, 
b) pionowy wymiar budynku – do 24 m; 

2) geometria dachu: 
a) kąt nachylenia – jak dla dachów płaskich, 
b) kształt dachu – płaski lub w formie tarasu,  
c) pokrycie dachu – jak dla dachów płaskich lub tarasów; 

3) inne:  
a) zabudowa o zróżnicowanej wysokości - dopuszcza się lokalizację piątej i szóstej 

kondygnacji jedynie w południowej części budynku i nie więcej niż na 50 % powierzchni 
zabudowy budynku, 

b) dopuszcza się wykorzystanie tarasu na cele parkingowe, urządzenia zieleni dachowej, 
rekreacyjne i inne związane z działalnością usługową prowadzoną w budynku. 

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) na etapie projektu budowlanego należy sporządzić ocenę warunków geologiczno-

inżynierskich w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, między innymi przewidującej 
skutki planowanych robót w stosunku do obiektów sąsiednich oraz wskazującą sposób 
uniknięcia zagrożeń; 

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg, ciągów 
pieszo-jezdnych, parkingów, miejsc postojowych, placów manewrowych do odbiorników  po 
oczyszczeniu z substancji ropopochodnych oraz podczyszczeniu w stopniu zapewniającym 
spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych. 

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 
zgodnie z ust. 8 pkt 1, 2. 

8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 

odrębnych przepisów: 
1) teren znajduje się w granicach zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Sopotu  

wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 936 z dnia 12. 02. 1979 r., w strefie B2 
ochronnej krajobrazu wyznaczonej w ramach strefy ochrony otoczenia zespołu 
zabytkowego – zasady ochrony zgodnie z decyzją o wpisie; 
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2) na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i ekspozycję walorów zabytkowych terenu 
i obiektów zabytkowych należy uzyskać pozwolenie właściwego konserwatora zabytków 
zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

3) teren znajduje się w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej; wszelkie prace inwestycyjne 
na obszarze uzdrowiska należy realizować zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, a także 
ze statutem uzdrowiska Sopot ustanowionym uchwałą Rady Miasta Sopotu. 

9. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 
1) dostępność drogowa – dojazd od dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi 

wewnętrzne, w tym zlokalizowane na terenie 11.1.MW, 
2) wymagania parkingowe – dla usług minimum 2,5 miejsca postojowego na 100 m

2
 

powierzchni użytkowej usług; 
3) parking ogólnodostępny, wielopoziomowy do 500 stanowisk, w tym na potrzeby osiedla 

mieszkaniowego zlokalizowanego na terenie oznaczonym w planie symbolem 11.1.MW 
i na terenach znajdujących się poza obszarem zmiany planu, oznaczonych symbolami 
16.MW i 17.MW. 

10. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej  
1) zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej; dopuszcza się wykorzystanie 

istniejącego ujęcia wody na potrzeby usług zlokalizowanych na terenie; 
2) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; 
3) odprowadzenie wód opadowych: 

a) z dachów i z nawierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej po retencjonowaniu i/lub 
na teren. Dopuszcza się odprowadzanie wód do ziemi po udokumentowaniu na podstawie 
badań hydrogeologicznych, że warunki gruntowo – wodne umożliwiają rozsączanie wód 
opadowych w ziemi, a ich odprowadzenie do ziemi nie naruszy stateczności istniejących 
i projektowanych obiektów budowlanych i nie spowoduje zmian, ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich; 

b) z jezdni do kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu z substancji ropopochodnych; 
c) dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy systemu kanalizacji deszczowej  

i melioracji. 
4) elektryczność - z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się uzupełnienie zapotrzebowania 

z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii; 
5) zaopatrzenie w ciepło - z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych lub z sieci 

ciepłowniczej; 
6) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej; 
7) usuwanie odpadów – po segregacji wywóz do miejsc unieszkodliwiania lub odzysku 

wskazanych przez miasto; 
8) telekomunikacja: 

a) na obszarze planu dopuszcza się rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, 
w szczególności sieci szerokopasmowych, 

b) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej, 

c) obsługa telekomunikacyjna obiektów na obszarze planu z istniejącej lub projektowanej 
sieci teletechnicznej przewodowej lub bezprzewodowej. 

9) na całym terenie, dopuszcza się przebudowę istniejących i budowę nowych podziemnych 
i naziemnych obiektów i sieci infrastruktury technicznej, w tym: stacji transformatorowych, 
przepompowni ścieków, zbiorników retencyjnych, a także inwestycji celu publicznego 
z zakresu łączności publicznej; nie ustala się wielkości działek przeznaczonych 
dla infrastruktury technicznej. 
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Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 10 

Traci moc fragment miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Opery Leśnej, 
osiedli „Przylesie” i „Zacisze” w mieście Sopocie, uchwalony uchwałą Rady Miasta Sopotu 
Nr XII/168/2007 z dnia 21.12.2007 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z dnia 15.02.2008 r. Nr 12. poz. 333 w zakresie ustaleń dotyczących terenów objętych 
granicami niniejszego planu. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu. 

§ 12 

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

 
 

      WICEPRZEWODNICZĄCY  
      RADY MIASTA SOPOTU 
               /-/ Piotr Meler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny       

/-/ Anita Sałek 
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Załącznik nr 2  

 
do uchwały Nr .........................................Rady Miasta Sopotu z dnia .......................... w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Opery Leśnej, 
osiedli „Przylesie” i „Zacisze” w mieście Sopocie w zakresie karty terenu nr 11. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Opery Leśnej, osiedli 
„Przylesie” i „Zacisze” w mieście Sopocie w zakresie karty terenu nr 11,   
był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28.09.2012 r. do 26.10.2012 r. Uwagi do planu 
można było składać do 09.11.2012 r.  
W związku wyłożeniem do publicznego wglądu do projektu planu wpłynęły 3 następujące uwagi: 

1. Nie uwzględniono uwag wniesionych przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Przylesie”, Prezesa 
Zarządu, Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Sopocie     

Uwaga dotyczyła: 
a) terenu osiedla mieszkaniowego  w zakresie dopuszczenia wykorzystania istniejącego ujęcia 

wody do zasilania sieci podziemnej i budynkowej p. poż.,  utrzymania zieleni i na potrzeby 
techniczne 

b) terenu projektowanego parkingu wielopoziomowego w zakresie ograniczenia ilości miejsc 
parkingowych do 200 stanowisk. 

Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: 

Ad. a) Uwagi nie uwzględnia się, ponieważ teren osiedla mieszkaniowego jest zaopatrywany 
z miejskiej sieci wodociągowej. W mieście Sopocie dla wszystkich mieszkańców i użytkowników 
obowiązują jednakowe zasady doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. 
Ad. b) Uwagę nie uwzględnia się, ponieważ ograniczenia ilości miejsc parkingowych do 200 
na parkingu wielopoziomowym nie pokrywa rzeczywistego zapotrzebowania, a przedstawiony 
w załączniku do wniosku o przystąpienie do opracowania zmiany planu projekt Koncepcji 
programowo-przestrzennej parkingu wielopoziomowego na terenie osiedla „Przylesie” w Sopocie – 
arch. A. Kwieciński, arch. Zbigniew Kowalewski - Styczeń 2010r., obejmował dwukrotnie wyższą 
liczbę. Nie pokrywa się z dopuszczona ilością miejsc parkingowych w obowiązującym planie i 
również z parametrami zabudowy, które zostały podniesione w zmianie planu w stosunku do 
obowiązującego planu. 

 
2. Nie uwzględniono uwagi wniesionej przez grupę osób (83 podpisy)    

 
Składający uwagę sprzeciwiają się lokalizacji na Osiedlu „Przylesie” w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej, wielopoziomowego parkingu oraz umieszczeniu  w nim punktów  usługowych 
szkodliwych dla środowiska naturalnego.  

 
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: 

Teren objęty zmianą planu dotyczy fragmentu osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przylesie”. Obowiązujący plan ustalał strefę 
proponowanej realizacji „parkingu wielopoziomowego na potrzeby osiedla, do 500 stanowisk 
postojowych”, o wysokości do 4 kondygnacji. Celem opracowania zmiany planu jest realizacja usług 
w budynku parkingu wielopoziomowego, w tym usług sportu i rekreacji, które nie zostały 
przewidziane w obowiązującym planie.  
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Załącznik nr 3  

 
do uchwały Nr .........................................Rady Miasta Sopotu z dnia .......................... w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Opery Leśnej, 
osiedli „Przylesie” i „Zacisze” w mieście Sopocie w zakresie karty terenu nr 11. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 

finansowania. 

 

 

Na obszarze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Opery Leśnej, 
osiedli „Przylesie” i „Zacisze” w mieście Sopocie w zakresie karty terenu nr 11,  oznaczonego 
symbolem M-3/03, nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


