
1. KARTA TERENÓW O NUMERACH 082-104 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 2210 

1) POWIERZCHNIA 
a) teren nr 082 – 2,94 ha; 
b) teren nr 083 – 2,66 ha; 
c) teren nr 084 – 0,99 ha; 
d) teren nr 085 – 1,72 ha; 
e) teren nr 086 – 0,83 ha; 
f) teren nr 087 – 2,91 ha; 
g) teren nr 088 – 0,61 ha; 
h) teren nr 089 – 1,58 ha; 
i) teren nr 090 – 0,39 ha; 
j) teren nr 091 – 0,50 ha; 
k) teren nr 092 – 0,78 ha; 
l) teren nr 093 – 1,03 ha; 
m) teren nr 094 – 1,08 ha; 
n) teren nr 095 – 2,26 ha; 
o) teren nr 096 – 0,71 ha; 
p) teren nr 097 – 0,63 ha; 
q) teren nr 098 – 1,24 ha; 
r) teren nr 099 – 0,21 ha; 
s) teren nr 100 – 0,53 ha; 
t) teren nr 101 – 1,61 ha; 
u) teren nr 102 – 1,93 ha; 
v) teren nr 103 – 0,93 ha; 
w) teren nr 104 – 0,94 ha. 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 
a) MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ ĄCA; 
b) dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych lub mieszkaniowo-usługowych, w strefie 

wskazanej na rysunku planu – strefie dopuszczalnej lokalizacji usług – MN1,U; 
c) funkcje wyłączone – wyklucza się funkcje usługowe, które mogłoby zakłócać towarzyszącą 

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

d) funkcje adaptowane – istniejąca w momencie wejścia w życie planu zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna bliźniacza na terenach: 085 MN1, 089 MN1 i 096 MN1. 

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
a) tereny położone są w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują 

przepisy przywołane w § 4 ust. 1 pkt 1; 
b) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny zalicza się do terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, z wyjątkiem strefy dopuszczalnej lokalizacji usług, którą 
zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych; 

c) wzdłuż projektowanych ulic: 168 KD-Z 1/2 / KD-Z 2/2 – ul. Nowej Chwaszczyńskiej, 169 
KD-Z 1/2 / KD-Z 2/2 – ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz wzdłuż ulicy 170 KD-Z 1/2 – ul. 
Wiczlińskiej występują lub mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla 
terenów mieszkaniowo-usługowych (LDWN 68 dB, LN 59 dB) – obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 
pkt 2; 

d) na terenach: 087 MN1 i 097 MN1 ustala się strefę wyłączoną z zabudowy oznaczoną na 
rysunku planu – do zagospodarowania w formie zieleni; dopuszcza się obiekty małej 
architektury dla obsługi rekreacji oraz niezbędne sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej na warunkach określonych w § 10 ust. 2 pkt 9; 

e) na terenie 087 MN1, 094 MN1 należy zachować istniejące oczka wodne. 
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 



a) część terenów 087-088 MN1 i 094-095 MN1 znajduje się w granicach stref ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 
oznaczonych na rysunku planu – obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 2. 

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) intensywność zabudowy – do 0,7, w tym dla kondygnacji nadziemnych, mierzonych po 

zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych – do 0,35, 
b) dopuszczalne gabaryty zabudowy: 

− wysokość zabudowy – do 9 m i do 2 kondygnacji nadziemnych, 
− dachy strome, nachylenie połaci od 30° do 45°; dopuszcza się dachy płaskie i tarasy na 

budynkach parterowych oraz na parterowych częściach budynków; dopuszcza się lukarny 
oraz dachy płaskie i tarasy na wyższych kondygnacjach, pod warunkiem, że łączna 
powierzchnia ich rzutów nie przekroczy 50% powierzchni rzutu połaci dachu, na których 
są usytuowane;  

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy – do 0,25 powierzchni działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 % powierzchni działki budowlanej, przy czym do 

obliczeń nie uwzględnia się oznaczonej na rysunku planu strefy wyłączonej z zabudowy – 
przeznaczonej do zagospodarowania w formie zieleni; do wymaganej powierzchni 
biologicznie czynnej nie wlicza się powierzchni miejsc postojowych, niezależnie od rodzaju 
zastosowanej nawierzchni; 

f) na terenie 087 MN1, w miejscu oznaczonym orientacyjnie na rysunku planu, należy w 
poziomie terenu zrealizować ogólnodostępny ciąg pieszy, który stanowić będzie uzupełnienie 
kompozycyjne i funkcjonalne przestrzeni publicznych; 

g) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego domu jednorodzinnego na jednej działce 
budowlanej; 

h) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały 
powyższe parametry lub wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację, przebudowę lub nadbudowę istniejącej zabudowy z zakazem 
dalszego przekraczania dopuszczalnych wskaźników lub parametrów, przy czym dopuszcza 
się nadbudowę istniejącej zabudowy usytuowanej z przekroczeniem wyznaczonych w planie 
linii zabudowy, natomiast jej rozbudowa dopuszczona jest jedynie w ramach wyznaczonych 
w planie linii zabudowy; 

i) 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 – 600 m2; dopuszcza się 
realizację zabudowy na mniejszych działkach istniejących w momencie wejścia w życie planu 
lub powstałych wskutek wydzieleń przewidzianych ustaleniami planu, których powierzchnia 
wynosi min. 450 m2;  

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych – 19 m; 
c) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych – prostopadle lub równolegle 

w stosunku do pasa drogowego, dopuszcza się tolerancję +/- 10°; dopuszcza się prowadzenie 
granic pod innym kątem w stosunku do pasa drogowego, w dostosowaniu do zrealizowanego 
lub planowanego zagospodarowania terenu, pod warunkiem zachowania zasad ładu 
przestrzennego. 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU – nie ustala się. 
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) dojazd: 
− do terenu 082 MN1 – od dróg: 171 KD-L 1/2 – ul. Kormorana (częściowo poza granicami 

planu), 174 KD-L 1/2 – ul. Jana Kazimierza, 196 KD-D 1/2 – ul. Onufrego Zagłoby, 256 
KDW, 257 KDW, dopuszcza się dojazd do działki nr 2602 od drogi 174 KD-L 1/2 – ul. 
Jana Kazimierza poprzez teren 141 ZP,  

− do terenu 083 MN1 – od dróg: 171 KD-L 1/2 – ul. Kormorana, 193 KD-D 1/2 – ul. 
Łabędzia, 194 KD-D 1/2 – ul. Czapli, 255 KDW, 



− do terenu 084 MN1 – od dróg: 171 KD-L 1/2 – ul. Kormorana, 193 KD-D 1/2 – ul. 
Łabędzia, 194 KD-D 1/2 – ul. Pelikana, 

− do terenu 085 MN1 – od dróg: 171 KD-L 1/2 – ul. Kormorana, 194 KD-D 1/2 – ul. 
Czapli, 195 KD-D 1/2 – ul. Perkoza, 

− do terenu 086 MN1 – od dróg: 171 KD-L 1/2 – ul. Kormorana, 194 KD-D 1/2 – ul. 
Pelikana, 195 KD-D 1/2 – ul. Perkoza,  

− do terenu 087 MN1 – od dróg: 172 KD-L 1/2 – ul. Fregatowej, 202 KD-D 1/2 – ul. 
Żaglowej, 204 KD-D 1/2 – ul. Żaglowej, 242 KD-X, 

− do terenu 088 MN1 – od drogi 202 KD-D 1/2 – ul. Żaglowej, 
− do terenu 089 MN1 – od dróg: 172 KD-L 1/2 – ul. Fregatowej, 202 KD-D 1/2 – ul. 

Żaglowej, 204 KD-D 1/2 – ul. Żaglowej, 205 KD-D 1/2 – ul. Kliprowej, 242 KD-X, 
− do terenu 090 MN1 – od dróg: 210 KD-D 1/2 – ul. Korsarzy, 211 KD-D 1/2 – ul.  

Barkentynowa, 213 KD-D 1/2 – ul. J. Rummla, 267 KDW, 
− do terenu 091 MN1 – od dróg: 210 KD-D 1/2 – ul. Korsarzy, 211 KD-D 1/2 – ul.  

Barkentynowa, 213 KD-D 1/2 – ul. J. Rummla, 
− do terenu 092 MN1 – od dróg: 212 KD-D 1/2 – ul. Barkentynowa,  213 KD-D 1/2 – ul. J. 

Rummla, 
− do terenu 093 MN1 – od drogi 212 KD-D 1/2 – ul. Barkentynowej, 
− do terenu 094 MN1 – od dróg: 221 KD-D 1/2 – ul. kpt. Z. Pieńkawy, 269 KDW,  
− do terenu 095 MN1 – od dróg: 181 KD-L 1/2, 221 KD-D 1/2 – ul. kpt. Z. Pieńkawy, 270 

KDW, 
− do terenu 096 MN1 – od dróg: 181 KD-L 1/2, 274 KDW, 
− do terenu 097 MN1 – od dróg: 181 KD-L 1/2, 274 KDW, 
− do terenu 098 MN1 – od dróg: 181 KD-L 1/2, 222 KD-D 1/2, dopuszcza się dojazd do 

działki nr 3373 od drogi 170 KD-Z 1/2 – ul. Wiczlińskiej, 
− do terenu 099 MN1 – od drogi 170 KD-Z 1/2 – ul. Wiczlińskiej, 
− do terenu 100 MN1 – od drogi 201 KD-D 1/2 – ul. Maćka z Bogdańca, 
− do terenu 101 MN1 – od dróg: 200 KD-D 1/2 – ul. Juranda ze Spychowa, 201 KD-D 1/2 – 

ul. Maćka z Bogdańca, ul. Jagienki (poza granicami planu), 
− do terenu 102 MN1 – od dróg: 200 KD-D 1/2 – ul. Juranda ze Spychowa, ul. Jagienki 

(poza granicami planu),   
− do terenu 103 MN1 – od dróg: 200 KD-D 1/2 – ul. Juranda ze Spychowa, 201 KD-D 1/2 – 

ul. Maćka z Bogdańca, 
− do terenu 104 MN1 – od dróg: 180 KD-L 1/2 – ul. bpa J. S. Pelczara, 200 KD-D 1/2 – ul. 

Juranda ze Spychowa, 201 KD-D 1/2 – ul. Maćka z Bogdańca, ul. Jagienki (poza 
granicami planu); 

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 5-6; 
c) na terenie 101 MN1 planowana jest przepompownia ścieków sanitarnych, wskazana 

orientacyjnie na rysunku planu symbolem K; dopuszcza się zmianę lokalizacji na warunkach 
określonych w § 10 ust. 2 pkt 9; 

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

 


