
KARTA TERENU 
 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE GO NR 1603 

1) NUMER TERENU – 08  2) POWIERZCHNIA – 2,95 ha 
 – 09   – 1,56 ha 
3) PRZEZNACZENIE TERENU 

P,U  – TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, BAZ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW, 
ZABUDOWA USŁUGOWA  

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

przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich, odpowiednich dla 
ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; 

b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi należy 
stosować rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne zapewniające zabezpieczenie 
akustyczne przed uciążliwymi oddziaływaniem hałasu z ciągów komunikacyjnych; 

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
a) część terenów 08, 09 P,U położona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na 

rysunku planu - obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 2. 
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

a) intensywność zabudowy – do 1,5; 
b) wysokość zabudowy: do 18,0 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się zwiększenie 

wysokości fragmentów zabudowy o łącznej powierzchni do 30% całej powierzchni rzutu 
budynku; 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczających ulic 22, 23 KD-Z 1/2, 
25 KD-L 1/2, 27, 28 KD-L 1/2 i 33 KD-D 1/2; 

d) powierzchnia zabudowy – do 0,60 pow. działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % pow. działki budowlanej. 

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 3000m². 

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) przez tereny 08 P,U i 09 P,U przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – 

obowiązują przepisy określone w § 8 ust. 1 pkt 2; 
b) część terenu znajduje się na obszarze wyrobiska byłej żwirowni przewidzianym do zasypania 

ziemią pochodzącą z nadwyżek mas ziemnych przemieszczanych w związku z realizacją 
innych inwestycji. Na terenach nasypowych wszelkie inwestycje powinny być poprzedzone 
ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzględnieniem 
stateczności skarp – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu wyboru, w projekcie 
budowlanym właściwego sposobu posadowienia budynków i zapewnienia stabilności skarp. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ  
a) drogi – dojazd do terenu 08 P,U od ulic 27 KD-L 1/2, 28 KD-L 1/2, 33 KD-D 1/2 oraz od 

ulicy 22 KD-Z 1/2 maksymalnie jednym zjazdem, obsługa komunikacyjna drogami 
wewnętrznymi; dojazd do terenu 09P,U od ulicy 22 KD-Z 1/2 maksymalnie jednym wjazdem 
oraz od ulic 25 KD-L 1/2 i 27 KD-L 1/2; 

a) planowane zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż nowoprojektowanych ulic: 22 KD-
Z 1/2, 27 KD-L 1/2, 28 KD-L 1/2 i 33 KD-D 1/2 warunkowane jest wcześniejszą lub 
równoległą realizacją tych ulic; 

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3; 
c) ustala się tereny urządzeń elektroenergetycznych (stacje transformatorowe) oznaczone 

symbolem E, których lokalizacja i wielkość mogą być zmienione w uzgodnieniu z instytucją 
eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne; w przypadku włączenia terenów E do 08 P,U, 
i 09 P,U tereny podlegają ustaleniom obowiązującym odpowiednio dla 08 P,U i 09 P,U. 

d) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
10) STAWKA PROCENTOWA - 30%. 
11) INNE ZAPISY 

a) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z Jednostką Wojskową Nr 4934 Wejherowo 
w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną Marynarki Wojennej. 

 


