
KARTA TERENU  
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 1302 

1) NUMER TERENU 18  2)  POWIERZCHNIA 0,31 ha 
3) PRZEZNACZENIE TERENU 

MN1,U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJ ĄCA, 
ZABUDOWA USŁUGOWA  

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

pod zabudowę mieszkaniowo – usługową; 
b) wyklucza się lokalizację obiektów lub działalności, których uciążliwości na granicy działki 

mogłyby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska wymaganych 
dla zabudowy mieszkaniowej; 

c) w projekcie nowej zabudowy należy w maksymalnym stopniu uwzględnić ochronę 
naturalnego ukształtowania skarp. 

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
a) teren położony jest w strefie „E” ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu urbanistycznego 

Kamiennej Góry, obowiązują przepisy określone w § 5 ust. 1 pkt 1; 
b) teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego rozplanowania i 

zabudowy z dopuszczeniem pewnych przekształceń i uzupełnień (strefa II), obowiązują 
ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 3; 

c) na terenach 18 MN1,U znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, dla których 
obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 4:  
- grupa B - obiekty o walorach kulturowych: 

i) dom, ul. Prusa 8; 
d) nowa zabudowa winna nawiązywać pod względem skali, bryły, podziałów i form 

architektonicznych do obiektu objętego ochroną konserwatorską – domu przy ul. Prusa 8.  
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) intensywność zabudowy – do 0,50;  
b) wysokość zabudowy – do 1 kondygnacji  nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu 

użytkowym i do 9,0 m, przy czym poziom kalenicy bądź górnej krawędzi ściany szczytowej, 
gzymsu lub attyki nie może przekroczyć rzędnej 22,50 mnpm; 

c) rodzaj dachu– dachy strome o nachyleniu połaci 45º ±2º oraz zgodnie z geometrią istniejących 
dachów; 

d) szerokość elewacji od strony ul. Prusa nie może przekroczyć 12 m ± 20%; 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy - od 3,0 do 12,0 m od linii rozgraniczających ulicy 44 KD-L 

1/2 oraz zgodnie z rysunkiem planu, linie zabudowy nie dotyczą garaży wbudowanych w 
naturalną skarpę; 

f) powierzchnia zabudowy – do 0,25 pow. działki budowlanej; na działkach mniejszych niż 
500 m² dopuszcza się większą powierzchnię zabudowy, jednak nie większą niż 120 m²; 

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% pow. działki budowlanej; 
h) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone 

zostały powyższe, dopuszczalne parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów; 

i) na działkach, na których znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską wykorzystanie 
powyższych parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu warunkowane 
jest koniecznością zachowania tradycyjnej formy obiektów i ich otoczenia; 

j) 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, 
obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b; 

b) powierzchnia działek budowlanych powstających w wyniku wtórnego podziału lub scalenia 
istniejących działek budowlanych - min. 500 m², dopuszcza się realizację zabudowy na 
działkach budowlanych, mniejszych niż wyżej określone lecz nie mniejszych niż 300 m², 



istniejących w momencie wejścia w życie planu lub wydzielonych w wyniku wytyczeniu 
pasów drogowych. 

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
a) część terenu (zgodnie z rysunkiem planu) stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się 

mas ziemnych, obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 2; 
b) teren znajduje się w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego – obowiązują przepisy 

określone w § 8 ust. 1 pkt 1. 
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) drogi – dojazd od ulic: 44 KD-L 1/2;   
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 2; 
c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.  

10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.   
11) INNE ZAPISY – nie ustala się. 
 


