
UZASADNIENIE 
 
 

Dnia 29 kwietnia 2010r. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr LVIII/1337/10 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa 
Górna rejon Zespołu Młyna XI w mieście Gdańsku.  
 
Obszar o powierzchni ok. 8,7 ha, położony w Oliwie Górnej, pomiędzy ulicami Kwietną 
i Kościerską, obejmuje swoim zakresem rejon Młyna XI.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespołu 
Rekreacyjnego Dolina Radości – część centralna z 2004r. (uchwała nr XIX/567/2001 z dnia 
22.01.2004r. – Dz. Urz. Woj. Pom. nr 23 z dnia 27.02.2004r. poz. 499) przedmiotowy obszar 
został przeznaczony na funkcje usługowe (016-33) i mieszkaniowo-usługowe (017-31). 
 
Połowa terenu objętego planem, stanowi tereny Skarbu Państwa w użytkowaniu Instytutu 
PAN. Pozostała część to tereny przeplatających się nieruchomości prywatnych i gminnych. 
Obie ww. części rozdzielone są pasem Potoku Oliwskiego. Na terenie zlokalizowane są 
obiekty biurowe i magazynowe (teren Instytutu PAN), mieszkalne oraz tereny zieleni (głównie 
nieurządzonej). 
 
Teren nie jest objęty formą ochrony przyrody, ale w obowiązującym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania miasta Gdańska z 2007r. został wskazany, jako zaliczany do 
Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). 
Północna część planu znajduje się w obszarze sąsiedztwa miejskiego ogrodu zoologicznego. 
Całość obszaru opracowania planu znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru 
zabytków, jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego. 
Ponadto w południowej części planu, w rejonie zespołu dawnego Młyna XI znajduje się 
obiekt o wartościach kulturowych nazywany Zameczkiem Mormonów. 
 
Sieci wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne są zlokalizowane na terenie. Nie 
przewiduje się problemów w kwestii zaopatrzenia w wodę, media energetyczne 
i odprowadzenia ścieków. Zapisy planu nie wykluczają budowy sieci ciepłowniczej. 
Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz dopuszczono 
zagospodarowanie wód opadowych na terenie. 
Poza Potokiem Oliwskim przepływającym przez obszar opracowania planu z zachodu na 
wschód, od północy do Potoku doprowadzony jest w podziemnym kanale potok 
Renuszewski. 
 
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie wprowadzenia zmian w zapisach 
obowiązującego planu dla terenu Zameczku Mormonów, na które wyraził zgodę Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. Dotyczy to parametrów nowej zabudowy oraz wprowadzenia 
związanych z tym zmian do pozostałych zapisów planu przy zachowaniu dotychczasowego 
przeznaczenia. Dla pozostałych terenów, zapisy obowiązującego planu zostały 
w niezbędnym zakresie dostosowane do aktualnych wymogów i standardów. 
W projekcie planu wytycza się oddzielną strefą pas Potoku Oliwskiego wraz 
z towarzyszącym mu ciągiem pieszo rowerowym. Istniejący dojazd do tego pasa i zabudowy 
skupionej wokół Zameczku Mormonów ustalono, jako wydzielony ciąg pieszo-jezdny. 
 
Ustalenia planu mogą spowodować roszczenia z art. 36.1 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. z tytułu wydzielenia niezbędnego 
pasa dla Potoku Oliwskiego (Skarb Państwa – użytkownik wieczysty 2017m2, prywatny – 
426m2, łącznie do wykupu - 2443m2). 
 



 Jednocześnie ustalenia planu, pozwolą na realizację nowej zabudowy o znacznie większych 
parametrach niż dotychczas. Dotyczy to odtworzenia zabudowy w kształcie historycznego 
gospodarczego dziedzińca oraz dwóch budynków wskazanych do rekompozycji. 
W północnej części planu dopuszczono zabudowę o powierzchni jak dla istniejących 
obiektów. Oznacza to możliwość wymiany zdegradowanych obiektów na nowe bez 
obowiązku zachowania dokładnego kształtu ich obrysu i lokalizacji. 
Realizacja ustaleń, w świetle wykonanych opracowań i analiz nie powinna spowodować 
negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego. 
 

W obrębie planu nie występują obszary, dla których należałoby uzyskać zgodę na 
zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne. 

 
Plan jest zgodny z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, w którym obszar ten określono, jako 
teren o dominujących funkcjach usług i jako zlokalizowany w granicach Centralnego Pasma 
Usługowego. 
Plan został sporządzony zgodnie z obowiązującą procedurą i może tym samym zostać 
uchwalony. 
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