
1. KARTA TERENU O NUMERZE 01 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0705 

1) POWIERZCHNIA – 0,18 ha 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MN2,MW1,U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJ ĄCA LUB 
BLI ŹNIACZA, ZABUDOWA WIELORODZINNA W BUDYNKACH ZAWIERAJ ĄCYCH 
DO 6 MIESZKA Ń, ZABUDOWA USŁUGOWA 
a) funkcje wyłączone – wyklucza się funkcje usługowe, które mogłyby zakłócać towarzyszącą 

im lub sąsiadującą funkcję mieszkaniową, tj. usługi niespełniające wymagań określonych w § 
2 ust. 2. 

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

mieszkaniowo-usługowej. 
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się. 
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) intensywność zabudowy – do 0,8; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 10,5 m i do 3 kondygnacji nadziemnych, 
− rodzaj dachu – płaski, 
− szerokość elewacji frontowej – do 18 m; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – 4 m od linii rozgraniczających: dróg 16-17 KD-D 1/2, 

ciągu pieszego 18 KD-X – zgodnie z rysunkiem planu; 
d) powierzchnia zabudowy – do 0,30 powierzchni działki budowlanej;  
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25 % powierzchni działki budowlanej;  
f) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego domu jednorodzinnego na jednej działce 

budowlanej; dopuszcza się na jednej działce budowlanej realizację kilku wolnostojących 
budynków wielorodzinnych zawierających do 6 mieszkań, a także budynków wielorodzinnych 
składających się z kilku oddzielnych segmentów zawierających do 6 mieszkań każdy, 
usytuowanych na wspólnej podziemnej hali garażowej, pod warunkiem zachowania 
prześwitów pomiędzy budynkami lub pomiędzy oddzielnymi segmentami (odległości 
pomiędzy nadziemnymi częściami zabudowy) o szerokości min. 8 m; 

g) na terenach nowoprojektowanej zabudowy wielorodzinnej należy zaprojektować urządzone 
tereny rekreacyjne, zieleń i elementy małej architektury z urządzeniami dla mieszkańców wg 
wskaźnika min. 4 m2 /10 m2 powierzchni użytkowej mieszkań; 

h) dopuszcza się wspólne bilansowanie parametrów lub wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu w obrębie terenu należącego do jednego właściciela lub terenu 
objętego jednym zamierzeniem budowlanym; warunkiem wspólnego bilansowania 
urządzonych terenów rekreacyjnych, zieleni i elementów małej architektury z urządzeniami 
dla mieszkańców, w tym placów zabaw dla dzieci, wg wskaźnika min. 4 m2/10 m2 
powierzchni użytkowej mieszkań jest udostępnienie całego terenu wynikającego ze wskaźnika 
dla wszystkich mieszkańców, dla których był on obliczany; 

i) ogólnodostępne przestrzenie publiczne powinny spełniać warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 3; 
j) tablice i urządzenia reklamowe powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2. 

6) WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, PARAMETRY DZIAŁEK BUDOWLANYCH  
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 

− dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej – 500 m2, 
− dla zabudowy wielorodzinnej – 125 m2 /mieszkanie; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych: 
− dla zabudowy wolno stojącej – 18 m, 
− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 

do granicy działki sąsiedniej) – 13 m; 



c) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych – prostopadle lub równolegle 
w stosunku do pasa drogowego, dopuszcza się tolerancję +/- 10°. 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) teren znajduje się w granicach projektowanego obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 110 – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 
b) teren znajduje się w sąsiedztwie obszarów kolejowych – obowiązują przepisy określone w § 8 

ust. 1 pkt 2; 
c) teren znajduje się w strefie ograniczenia wysokości obiektów budowlanych ze względu na 

sąsiedztwo lotniska wojskowego Oksywie / lotniska cywilnego – obowiązują przepisy 
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 4. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od dróg: 16 KD-D 1/2 – ul. Ustronie i 17 KD-D 1/2; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 5-8; 
c) realizacja zabudowy na terenie 01 MN2,MW1,U wymaga rozbudowy układu 

komunikacyjnego; zakres niezbędnych inwestycji drogowych, wynikających z realizacji 
zabudowy zostanie określony w momencie przygotowywania realizacji tej zabudowy, na 
podstawie analiz prognozowanych warunków ruchu, z uwzględnieniem etapowania i tempa 
realizacji innych inwestycji w ciążącym komunikacyjnie obszarze i ich wpływu na warunki 
ruchu pojazdów; 

d) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

 


