
KARTA TERENU 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 1201 

1) NUMER TERENU 14 
15 
16 
17 

2) POWIERZCHNIA 0,63 ha 
0,66 ha 
1,17 ha 
0,91 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU 
MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJ ĄCA 

a) funkcje adaptowane - istniejąca zabudowa jednorodzinna bliźniacza, istniejąca zabudowa 
wielorodzinna; na terenach 14 i 17 MN1 dopuszcza się przekształcenie istniejącej zabudowy 
wielorodzinnej na usługi pensjonatowe. 

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową; 
b) ochrona zachowawcza drzew oznaczonych na rysunku planu; 
c) ochrona zachowawcza zieleni służącej umocnieniu skarp, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3; 
d) przy realizacji nowej zabudowy należy dążyć do maksymalnego zachowania istniejącej 

konfiguracji terenu. 
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

a) tereny położone są w granicach zespołu urbanistycznego Kamiennej Góry wpisanego 
do rejestru zabytków (strefa „A”) – obowiązują przepisy określone w § 5 ust. 1 pkt 1; 

b) na terenie 14 MN1 znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków – obowiązują przepisy 
określone w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 4: 
- willa „Orla”, ul. Kasprowicza 2 - decyzja Wojewody Gdańskiego Nr 900 z dnia 

20.03.1984 r.; oznaczony na rysunku planu; 
c) na terenach: 15 MN1, 16 MN1, 17 MN1 znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, 

dla których obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 4: 
- grupa A – obiekty o wysokich walorach kulturowych:  

- dom mieszkalny, ul. Mickiewicza 18; 
- grupa B – obiekty o walorach kulturowych: 

- willa, ul. Kasprowicza 16; 
- dom mieszkalny, ul. Mickiewicza 16; 
- willa "Vista", ul. Mickiewicza 19; 
- dom mieszkalny, ul. Skargi 14; 

d) nowa zabudowa musi nawiązywać pod względem skali, bryły, podziałów i form 
architektonicznych do zabudowy historycznej, reprezentowanej przez budynki znajdujące się 
na Kamiennej Górze wpisane do rejestru zabytków oraz objęte ochroną konserwatorską 
(obiekty grupy A i B) - budynki te zostały oznaczone na rysunku planu; 

e) nową zabudowę należy dostosować skalą do istniejącej zabudowy sąsiedniej; w projekcie 
budowlanym należy przedstawić zamierzenie inwestycyjne w rozwinięciu pierzei ulicy, a w 
przypadku budynków zlokalizowanych na skarpach dodatkowo w przekrojach przez ulice 
i kwartał zabudowy oraz w widoku od strony skarpy;  

f) zaleca się uzyskanie, na etapie projektu koncepcyjnego, opinii właściwego konserwatora 
zabytków dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego. 

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) intensywność zabudowy – do 0,5;  
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

- szerokość elewacji frontowej – do 15,0 m;  
- szerokość elewacji bocznej – do 12,0 m; 
- wysokość zabudowy – do 12,0 m, od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych; przy czym 

na terenach 14 i 15 MN1 wysokość mierzona od poziomu przyległej ulicy Mickiewicza 
nie może przekroczyć 8,0 m, 2 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się lokalne 
podwyższenie budynków do 9,0 m, na powierzchni nie przekraczającej 20,0 m2

 dla 
realizacji ewentualnego wyjścia na taras na dachu budynku; 

- rodzaj dachu - dachy płaskie, dopuszcza się adaptację istniejących dachów stromych; 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

- dla terenu 14 MN1: przednie - 5,0 m od linii rozgraniczających ulic 69 KD-D, 72 KD-D i 
ciągu pieszo-jezdnego 80 KD-X oraz 4,0 m od linii rozgraniczającej ciągu 85 KD-X, tylne 



- 15,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 69 KD-D i ciągu pieszo-jezdnego 80 KD-X oraz 
20,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 72 KD-D; przednia linia zabudowy od strony ulicy 
Kasprowicza nie dotyczy parterowych obiektów garażowych wbudowanych w naturalną 
skarpę terenu; 

- dla terenu 15 MN1: 5,0 m od linii rozgraniczających ulic 69 KD-D i 74 KD-D,  
 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 73 KD-D i ciągu pieszo-jezdnego 85 KD-X oraz 
zgodnie z rysunkiem planu; przednia linia zabudowy od strony ulicy Kasprowicza nie 
dotyczy parterowych obiektów garażowych wbudowanych w naturalną skarpę terenu; 

- dla terenu 16 MN1: przednie - 5,0 m od linii rozgraniczających ulic 69 KD-D, 70 KD-D i 
terenu 50 ZP oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 75 KD-D oraz zgodnie z 
rysunkiem planu; tylne - 20,0 m od linii rozgraniczających ulic 69 KD-D, 70 KD-D i 
terenu 50 ZP oraz 21,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 75 KD-D oraz zgodnie z 
rysunkiem planu; 

- dla terenu 17 MN1: przednie - 5,0 m od linii rozgraniczających ulicy 76 KD-D i terenu 
53 ZP oraz 5,0 i 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 75 KD-D - zgodnie z rysunkiem 
planu; tylne - 20,0 m od linii rozgraniczających ulicy 76 KD-D i terenu 53 ZP oraz 20,0 i 
21,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 75 KD-D - zgodnie z rysunkiem planu, linie 
wewnętrzne - zgodnie z rysunkiem planu;  

- tylne linie zabudowy na terenie 16 i 17 MN1 nie dotyczą pojedynczych, parterowych 
obiektów garażowych lub ogrodowych, o łącznej powierzchni zabudowy nie 
przekraczającej 50 m2, pod warunkiem dostosowania ich formy i lokalizacji do otoczenia;  

d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% pow. działki budowlanej; 
e) powierzchnia zabudowy - do 0,25 pow. działki budowlanej; 
f) na działkach istniejących, na których przekroczone zostały powyższe, dopuszczalne gabaryty 

budynków, linie zabudowy lub intensywności wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację 
istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze 
przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów; 

g) na działkach, na których znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską wykorzystanie 
powyższych, dopuszczalnych gabarytów budynków, linii zabudowy lub intensywności 
wykorzystania terenu warunkowane jest koniecznością zachowania tradycyjnej formy 
obiektów i ich otoczenia; 

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) ustala się ochronę historycznych podziałów parcelacyjnych oznaczonych na rysunku planu;  
b) podział lub scalanie nieruchomości wymaga zgody właściwego konserwatora zabytków;  
c) powierzchnia działek budowlanych powstających w wyniku wtórnego podziału istniejących 

działek budowlanych - min. 600 m² (dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 
budowlanych mniejszych, istniejących w momencie wejścia w życie planu). 

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) teren 14 MN1 (oznaczony na rysunku planu) stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie 

się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 3. 
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) drogi - dojazd od ulic: 69 KD-D 1/2, 70 KD-D 1/2, 72 KD-D 1/2, 73 KD-D 1/2, 74 KD-D 1/2, 
75 KD-D 1/2, 76 KD-D 1/2; dopuszcza się dojazd do posesji przy ul. Kasprowicza 2 ciągiem 
pieszym położonym na terenie 50 ZP - wzdłuż jej północnej granicy; 

a) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 2; 
b) ustala się teren urządzeń elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) oznaczony 

symbolem E w obrębie terenu 16 MN1, którego lokalizacja i wielkość może być zmieniona 
w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne; w przypadku 
włączenia terenu E do 16 MN1 teren ten podlega ustaleniom obowiązującym dla 16 MN1; 

c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
10) STAWKA PROCENTOWA - 0% 
11) INNE ZAPISY  

a) zalecany wskaźnik złożoności bryły budynków (domów jednorodzinnych): 2-4 / 8-16 / 8-16; 
b) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z Jednostką Wojskową nr 4934 w Wejherowie  

w celu uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną Marynarki Wojennej. 
 
 


