
KARTA TERENU O NUMERZE 02 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 1608 

1) POWIERZCHNIA – 1,17 ha 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

U,P – ZABUDOWA USŁUGOWA, TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJN YCH, 
SKŁADÓW I MAGAZYNÓW 

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej 
uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; 

b) zaleca się wykonanie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości co najmniej 5,0 m wzdłuż granicy z 
terenem 07 KK. 

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

a) intensywność zabudowy – do 1,00; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 12,0 m, 
− rodzaj dachu – płaski; 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 
d) powierzchnia zabudowy – do 0,40 powierzchni działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 10% powierzchni działki budowlanej; 
f) ogólnodostępne przestrzenie publiczne powinny spełniać warunki określone w § 6 ust. 1; 
g) lokalizacja szyldów i reklam zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust. 2. 

6) WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, PARAMETRY DZIAŁEK BUDOWLANYCH 
a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1500 m2 

(ograniczenie nie dotyczy działek geodezyjnych powstałych w skutek wydzieleń 
przewidzianych ustaleniami planu); 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych – 30,0 m; 
c) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych – prostopadle w stosunku do 

pasa drogowego, dopuszcza się tolerancję +/- 10°. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU – nie ustala się. 
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) dojazd od drogi wewnętrznej 05 KDW; dopuszcza się dojazd od ulicy 03 KD-Z 1/2 – ul. 
Stryjska – na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi; 

b) ścieki sanitarne z części terenu 02 U,P wzdłuż ulicy 05 KDW należy odprowadzić poprzez 
indywidualną kanalizację ciśnieniową; 

c) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 5-6; 
d) część terenu znajduje się w zasięgu orientacyjnie wskazanej na rysunku planu strefy 

ograniczeń od linii elektroenergetycznej 110 kV, biegnącej poza granicami planu – 
obowiązują przepisy oraz zasady określone w § 10 ust. 2 pkt 6; 

e) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY 

a) na terenie występuję infrastruktura telekomunikacyjna Marynarki Wojennej – obowiązują 
zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 3. 

 


