
KARTA TERENU 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 1703 

1) NUMER TERENU  061     2)  POWIERZCHNIA  10,49 ha 
062   4,38 ha 
063   1,26 ha 
064   4,36 ha 
065   3,72 ha 
066   2,00 ha 
067   2,18 ha 
068   0,35 ha 
069   5,21 ha 
070   2,18 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU 
P,U – TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGA ZYNÓW, 
ZABUDOWA USŁUGOWA 
a) funkcja adaptowana - na terenach: 062 P,U, 064 P,U, 065 P,U, 067 P,U dopuszcza się 

adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) tereny 067 P,U, 068 P,U, 069 P,U, 070 P,U i części terenów 065 P,U, 066 P,U położone w 
odległości do 200 m od linii rozgraniczających projektowanej drogi ekspresowej S6 „Trasa 
Kaszubska” znajdują się w zasięgu potencjalnego hałasu od dróg komunikacji kołowej – 
obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 4. 

b) wyklucza się lokalizację obiektów lub działalności, których uciążliwości na granicy terenów 
mieszkaniowych mogłaby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska 
wymaganych dla tej zabudowy, 

c) istniejący ciek wodny na terenie 062 P,U należy zdrenować i włączyć do systemu 
projektowanej kanalizacji deszczowej, 

d) tereny wyłączone z zabudowy, oznaczone na rysunku planu (części terenów 061 P,U, 063 
P,U, 070 P,U) – do zagospodarowania w formie zieleni ekologicznej lub rekreacyjnej (różne 
formy zieleni średniowysokiej izolacyjnej np. krzewy, żywopłot). 

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
a) części terenów 066 P,U i 067 P,U położone są w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej 

na rysunku planu – obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 2. 
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) intensywność zabudowy – do 1,0, a dla działek budowlanych, których min. 50% powierzchni 
znajduje się w obszarze dopuszczalnej wysokości do 21,0 m, oznaczonym na rysunku planu - 
do 1,4, 

b) wysokość zabudowy – do 15,0 m; dopuszcza się wysokość do 21,0 m w obszarze oznaczonym 
na rysunku planu, 

c) rodzaj dachu – nie ustala się, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy - 5,0 m od linii rozgraniczających terenów: 077 ZE, 079 ZE, 

082 ZP; 6,0 m od linii rozgraniczających ulic: 126 KD-D 1/2, 127 KD-D 1/2, 145 KD–D 1/2, 
146 KD-D 1/2, 147 KD-D 1/2, 149 KD-D 1/2, 169 KDW; 6,0 i 8,0 i jak na rysunku planu od 
linii rozgraniczających ulicy 156 KD-X – jak na rysunku planu; 8,0 m od linii 
rozgraniczających ulicy 117 KD-Z 1/2, 118 KD-Z 1/2, 119 KD-L 1/2, 123 KD–L 1/2, 124 
KD-L 1/2, 125 KD-L 1/2; 10,0 m od linii rozgraniczających ulic: 113 KD-S 2/2; 20,0 m od 
linii rozgraniczających ulic: 114 KD-S 2/2, 115 KD-S 2/2, 116 KD-G 2/2 i od granicy z gminą 
Żukowo; 12,0 m od granicy lasu oraz jak na rysunku planu, 

e) powierzchnia zabudowy - do 0,50 pow. działki budowlanej, 
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 10% pow. działki budowlanej; powierzchnię 

biologicznie czynną zagospodarować również zielenią wysoką (skupiska lub szpalery drzew), 
g) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały 

wskaźniki lub parametry określone w pkt. 6 a - f dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy 



z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie 
dopuszczalnych wskaźników lub parametrów, 

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3, 
i) na terenie 063 P,U przewidzieć ciąg pieszy o przebiegu określonym orientacyjnie na rysunku 

planu, 
j) dopuszcza się korektę linii rozgraniczającej teren 065 P,U na odcinku granicznym z terenem 

113 KD-S 2/2 wynikającą z uszczegółowienia na etapie projektu budowlanego geometrii 
projektowanego węzła drogowego. 

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
a) powierzchnia działki budowlanej – min. 3000 m2. 

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
a) części terenów 062 P,U, 065 P,U, oznaczone na rysunku planu, stanowią tereny potencjalnie 

narażone na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 3. 
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) dojazd od ulic: 117 KD-Z 1/2, 118 KD-Z 1/2, 119 KD-L 1/2, 123 KD-L 1/2, 124 KD-L 1/2, 
125 KD–L 1/2, 126 KD–D 1/2, 127 KD-D 1/2, 145 KD-D 1/2, 146 KD-D 1/2, 147 KD-D 1/2, 
149 KD-D 1/2, 156 KD-X; 

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4, 
c) na terenach 061 P,U, 063 P,U, 068 P,U, 069 P,U ustala się tereny urządzeń 

elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) oznaczone na rysunku planu symbolem E, 
których szczegółowa lokalizacja i wielkość mogą być zmienione w uzgodnieniu z instytucją 
eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne, 

d) na terenie 070 P,U ustala się teren przepompowni ścieków sanitarnych oznaczony na rysunku 
planu symbolem K, którego szczegółowa lokalizacja i wielkość mogą być zmienione 
w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia odprowadzania ścieków, 

e) wody opadowe z dachów, ulic wewnętrznych i placów (po podczyszczeniu w separatorach 
i piaskownikach) odprowadzić do studzienek chłonnych z drenażem rozsączającym lub 
projektowanych zbiorników retencyjno – filtracyjnych obsadzonych zielenią w obrębie 
własnych terenów, a w przypadku niekorzystnych warunków geologicznych – do kanalizacji 
deszczowej (po jej wybudowaniu), 

f) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10. 
10) STAWKA PROCENTOWA - 30% 
11) INNE ZAPISY 

a) dopuszcza się lokalizacje stacji bazowych telefonii komórkowej realizowanych na dachach 
najwyższych budynków, pod warunkiem dostosowania rozwiązań architektonicznych do 
formy projektowanego lub istniejącego budynku i krajobrazu, 

b) dopuszcza się zmianę lokalizacji ulicy 147 KD-D 1/2 (przebiegu linii rozgraniczających) 
w granicach terenu 064 P,U pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej 
wszystkim właścicielom działek zlokalizowanych na tym terenie. 

 


