
KARTA TERENU O NUMERZE 13 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 2211 

1) POWIERZCHNIA – 1,43 ha. 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

a) MW1 – ZABUDOWA WIELORODZINNA W BUDYNKACH ZAWIERAJ ĄCYCH DO 
4 MIESZKA Ń; 

b) w pasie terenu o szerokości do 35 m, wzdłuż drogi 40 KD-D 1/2 – ul. Afrodyty, dopuszcza się 
lokalizację zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej; 

c) dopuszcza się realizację budynków wielorodzinnych składających się z odrębnych segmentów 
(nadziemnych części budynków, zawierających do 4 lokali każdy, usytuowanych na wspólnej 
hali garażowej). 

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
a) teren położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują 

przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 2; 
b) ustala się strefę wyłączoną z zabudowy, oznaczoną na rysunku planu – do zagospodarowania 

w formie zieleni; w strefie dopuszcza się obiekty małej architektury, terenowe urządzenia 
sportowe i rekreacyjne, obiekty ochrony przed hałasem komunikacyjnym oraz niezbędne 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 10 ust. 2 
pkt 9; 

c) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem pasa 
terenu o szerokości do 35 m, wzdłuż drogi 40 KD-D 1/2 – ul. Afrodyty, który zalicza się do 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

d) na terenie występują lub mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 
komunikacyjnego, określonego dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego a także dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 5. 

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

a) cały teren 13 MW1 należy objąć jednym zamierzeniem budowlanym, w ramach którego 
zapewniona będzie realizacja spójnej architektonicznie zabudowy i optymalnych rozwiązań w 
zakresie infrastruktury technicznej; 

b) intensywność zabudowy: 
− dla zabudowy wielorodzinnej – do 2,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych, mierzonych 

po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych – do 1,0, przy czym do obliczeń nie 
uwzględnia się, oznaczonej na rysunku planu, strefy wyłączonej z zabudowy – do 
zagospodarowania w formie zieleni, 

− dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – do 1,5, w tym dla kondygnacji 
nadziemnych, mierzonych po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych – do 0,75; 

c) dopuszczalne gabaryty zabudowy: 
− wysokość zabudowy:  

i) dla budynków o dachach stromych – do 12 m i do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 
jedna kondygnacja w poddaszu, 

ii)  dla budynków o dachach płaskich – do 11 m i do 3 kondygnacji nadziemnych, 
− szerokość elewacji frontowej: dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – do 13 m, dla 

zabudowy wielorodzinnej – do 18 m, 
− rodzaj dachu: 

i) dla zabudowy wielorodzinnej – płaski lub stromy o symetrycznych połaciach 
dachowych, o kącie nachylenia wynoszącym od 30° do 45°; ustala się zastosowanie 
jednego rodzaju dachu dla wszystkich budynków objętych zamierzeniem 
budowlanym na całym terenie 13 MW1, 

ii)  dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – stromy o symetrycznych połaciach 
dachowych, o kącie nachylenia wynoszącym od 35° do 45°; dopuszcza się dachy 
płaskie budynków parterowych oraz parterowych części budynków; dopuszcza się 



lukarny, których suma powierzchni rzutu nie przekracza 20 % powierzchni rzutu 
połaci dachu, na których są usytuowane; nachylenie połaci wszystkich lukarn na 
budynku powinno być jednakowe, 

iii)  pokrycie dachów stromych dachówką ceramiczną lub blachodachówką w kolorach 
czerwieni, brązu lub szarości; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 
e) powierzchnia zabudowy – do 0,35 powierzchni działki budowlanej, przy czym do obliczeń nie 

uwzględnia się, oznaczonej na rysunku planu, strefy wyłączonej z zabudowy – do 
zagospodarowania w formie zieleni; 

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki budowlanej; 
g) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku jednorodzinnego lub jednego 

budynku wielorodzinnego na jednej działce budowlanej; 
h) zasady zagospodarowania terenu na obszarach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

określono w § 7 ust. 2. 
6) WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, PARAMETRY DZIAŁEK BUDOWLANYCH 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 
− dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 450 m2, 
− dla zabudowy wielorodzinnej – 675 m2, lecz nie mniej niż 225 m2/mieszkanie, przy czym 

do powierzchni działki nie uwzględnia się, oznaczonej na rysunku planu, strefy 
wyłączonej z zabudowy – do zagospodarowania w formie zieleni; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych: 
− dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 14 m, 
− dla zabudowy wielorodzinnej – 20 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  
a) na części terenu występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z 

przebiegu linii wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują zasady określone w § 10 ust. 2 pkt 6. 
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) dojazd od dróg: 39 KD-D 1/2 – ul. Apollina i 40 KD-D 1/2 – ul. Afrodyty;  
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3 i 4; 
c) na terenie 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. 

 


