
KARTA TERENU 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0802 

1) NUMER TERENU   05     2)  POWIERZCHNIA  0,65 ha 
06 1,76 ha 
07 1,06 ha 
08 0,34 ha  
09 0,40 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU 
MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJ ĄCA  
a) na terenie 07 MN1 dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych lub usługowo-

mieszkalnych w strefie wskazanej na rysunku planu – strefie dopuszczalnej lokalizacji usług, 
b) funkcja adaptowana – istniejąca zabudowa bliźniacza. 

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

na cele mieszkaniowe, za wyjątkiem strefy dopuszczalnej lokalizacji usług, którą zalicza się 
do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo – usługowe, 

a) wyklucza się lokalizację obiektów lub działalności, których uciąŜliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska wymaganych dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

b) od strony ul. Morskiej moŜe występować oddziaływanie hałasu komunikacyjnego – 
obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 2. 

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

a) intensywność zabudowy – do 0,70; 
b) wysokość zabudowy – do 10,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych; dla terenów 06 MN1 i 07 

MN1 dopuszcza się 3 kondygnację nadziemną i wysokość do 12,0 m pod warunkiem 
realizacji trzeciej kondygnacji na maks. 70 % powierzchni rzutu drugiej kondygnacji 
(wprowadzenie trzeciej kondygnacji wymaga zastosowania rozwiązań architektonicznych 
wyraźnie akcentujących jej cofnięcie w stosunku do pozostałej części budynku); 

c) rodzaj dachu – płaski, dopuszcza się adaptację istniejących dachów stromych; 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

− dla terenu 05 MN1 - 5,0 m od linii rozgraniczających ulicy 27 KD–D 1/2 i ciągu pieszo-
jezdnego 31 KD-X; 12,0 m od granicy lasu, dopuszcza się zmniejszenie ww. odległości 
zabudowy od granicy lasu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

− dla terenu 06 MN1 – 5,0 m od linii rozgraniczających ulic: 21 KD-L 1/2, 25 KD-D 1/2, 26 
KD-D 1/2; 4,0 m od linii rozgraniczających ciągów: 32 KD-X - 34 KD-X, 38 KD-X, 39 
KD-X i od terenu 30 KD-X, ZP; 12,0 m od granicy lasu oraz jak na rysunku planu, 

− dla terenu 07 MN1 – 5,0 m od linii rozgraniczających ulicy 21 KD-L 1/2; 4,0 m od linii 
rozgraniczających ciągów: 34 KD-X, 35 KD-X; 12,0 m od granicy lasu oraz jak na 
rysunku planu, 

− dla terenów 08 MN1 i 09 MN1 - 5,0 – 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy 21 KD-L 
1/2; 4,0 m od linii rozgraniczających ulicy 22 KD-D 1/2; 3,0 m od linii rozgraniczających 
ciągu 37 KD-X, oraz jak na rysunku planu; 

e) powierzchnia zabudowy – do 0,25 pow. działki budowlanej, za wyjątkiem strefy 
dopuszczalnej lokalizacji usług oraz adaptowanej zabudowy bliźniaczej, gdzie dopuszcza się – 
do 0,35 pow. działki budowlanej; 

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 35% pow. działki budowlanej, za wyjątkiem strefy 
dopuszczalnej lokalizacji usług, gdzie dopuszcza się – min. 20% pow. działki budowlanej; 

g) na terenie 05 MN1, na działkach nr 227/40 i 703/46 dopuszcza się lokalizację budynków przy 
granicy działki; 

h) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 
wskaźniki lub parametry określone w pkt. 6 a – f, dopuszcza się adaptację istniejącej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie 



dopuszczalnych wskaźników lub parametrów; 
i) nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce 

budowlanej; 
j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 600 m2; 
b) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach budowlanych, o parametrach mniejszych niŜ 

wyŜej określone, istniejących w momencie wejścia w Ŝycie planu. 
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

a) część terenu 07 MN1, oznaczona na rysunku planu, połoŜona jest w obrębie terenów 
potencjalnie naraŜonych na osuwanie się mas ziemnych - obowiązują zasady określone w § 8 
ust. 1 pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic i ciągów: 21 KD–L 1/2, 25 KD-D 1/2, 26 KD-D 1/2, 27 KD-D 1/2, 31 KD-X, 

32 KD-X, 33 KD-X, 34 KD-X, 35 KD-X, 39 KDW-X i 40 KD-X; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
11) INNE ZAPISY 

a) zamierzenia inwestycyjne i remontowe naleŜy uzgodnić z Jednostką Wojskową Nr 4934 
w Wejherowie w zakresie moŜliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną 
Marynarki Wojennej. 

 


