
KARTA TERENU  
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 1503 

1) NUMER TERENU  017 
 018 
 019 
 020 
 021 
 022 
 023 

 2) POWIERZCHNIA  0,24 ha  
 0,91 ha 
 2,40 ha 
 1,71 ha 
 1,04 ha 
 1,10 ha 
 0,53 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU 
MN2,MW1,MP – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJ ĄCA LUB 
BLI ŹNIACZA, ZABUDOWA WIELORODZINNA W BUDYNKACH 
ZAWIERAJ ĄCYCH DO 4 MIESZKA Ń, ZABUDOWA JEDNORODZINNA 
Z POKOJAMI GO ŚCINNYMI 
Dopuszcza się lokalizację usług we wskazanych na rysunku planu strefach dopuszczalnej 
lokalizacji usług 

a) funkcja adaptowana – istniejąca zabudowa wielorodzinna. 
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 017 MN2,MW1,MP zalicza się 
do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe, pozostałe tereny zaliczają się 
do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; 

a) teren 017 MN2,MW1,MP znajduje się w zasięgu oddziaływania hałasu komunikacyjnego – 
obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 6; 

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

c) ochrona zachowawcza przyulicznych zadrzewień; 
d) ochrona zachowawcza zieleni służącej umocnieniu skarp. 

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
a) tereny położone są w granicach II strefy ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia 

zawarte w § 5 ust. 1 pkt 3; 
b) na terenie 020 MN2,MW1,MP znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków – decyzja 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku Nr 891 z dnia 21.10.1983 r – 
obowiązują przepisy określone w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz zasady określone w § 5 ust.1 pkt 4: 
- willa „Gryf” wraz z działką, ul. Przemysława 6; 

c) na terenach 019 MN2,MW1,MP i 022 MN2,MW1,MP znajdują się obiekty objęte ochroną 
konserwatorską, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 4 - grupa A - 
obiekty o wysokich walorach kulturowych: 
- dom mieszkalny, ul. Popiela 13, 
- dom mieszkalny, ul. Światowida 7, 
- dom mieszkalny, ul. Światowida 17, 
- dom mieszkalny, ul. Zegarskiego 8; 

d) na terenach 017 MN2,MW1,MP, 018 MN2,MW1,MP, 019 MN2,MW1,MP,  
020 MN2,MW1,MP, 021 MN2,MW1,MP i 022 MN2,MW1,MP znajdują się obiekty objęte 
ochroną konserwatorską, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 4 - grupa 
B - obiekty o walorach kulturowych: 
- dom mieszkalny, ul. Perkuna 6, 
- dom mieszkalny, ul. Perkuna 7, 
- willa, ul. Perkuna 9, 
- dom mieszkalny, ul. Perkuna 10, 
- dom mieszkalny, ul. Perkuna 11, 
- dom mieszkalny, ul. Perkuna 13, 
- dom mieszkalny, ul. Perkuna 15, 
- dom mieszkalny, ul. Popiela 17, 



- willa „w ogrodzie”, ul. Przebendowskich 20, 
- willa, ul. Przebendowskich 24, 

   - dom mieszkalny, ul. Przebendowskich 26, 
   - willa, ul. Przemysława 4, 
   - dom mieszkalny, ul. Światowida 22, 
   - dom mieszkalny, ul. Zegarskiego 4, 
   - dom mieszkalny, ul. Zegarskiego 10; 

e) nowa zabudowa winna nawiązywać pod względem skali, bryły, podziałów i form 
architektonicznych do zabudowy znajdującej się w sąsiedztwie (kwartale zabudowy, pierzei 
ulicy), w szczególności do historycznych budynków objętych ochroną konserwatorską 
(obiekty grupy A i B) – budynki te zostały oznaczone na rysunku planu. 

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
a) intensywność zabudowy: 

− dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – do 0,50, 
− dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – do 0,60, 
− dla zabudowy wielorodzinnej w budynkach zawierających do 4 mieszkań – do 0,60, 
− dla zabudowy jednorodzinnej z pokojami gościnnymi – do 0,60, 
− dla zabudowy w strefie dopuszczalnej lokalizacji usług – do 0,60, 
− dla adaptowanej zabudowy wielorodzinnej – do 0,60; 

b) wysokość zabudowy i rodzaj dachu – do 2 kondygnacji nadziemnych i wysokość do 10,0 m, 
dach płaski; dopuszcza się 3 kondygnację nadziemną i wysokość do 11,0 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); 
do 2 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja w poddaszu użytkowymi i wysokość 
do 11,0 m, dach stromy o nachyleniu połaci 30° – 40°; poziom posadzki parteru 
dla nowoprojektowanych budynków nie wyżej niż 1,5 m od naturalnej rzędnej terenu 
znajdującego się poniżej; 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
− dla terenu 017 MN2,MW1,MP – 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu od linii 

rozgraniczających ulic 083 KD-L 1/2, 093 KD-D 1/2 i al. Zwycięstwa, 
− dla terenu 018 MN2,MW1,MP – 5,0 m od linii rozgraniczających ulic 086 KD-D 1/2, 

092 KD-D 1/2, 093 KD-D 1/2 oraz terenu 079 E, 
− dla terenu 019 MN2,MW1,MP – 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu od linii 

rozgraniczających ulic 083 KD-L 1/2, 086 KD-D 1/2, 093 KD-D 1/2 i 094 KD-D 1/2, 
− dla terenu 020 MN2,MW1,MP – 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu od linii 

rozgraniczających ulic 083 KD-L 1/2, 086 KD-D 1/2, 094 KD-D 1/2 i 095 KD-D 1/2, 
− dla terenu 021 MN2,MW1,MP – 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu od linii 

rozgraniczających ulic 083 KD-L 1/2, 086 KD-D 1/2, 095 KD-D 1/2 i 096 KD-D 1/2, 
− dla terenu 022 MN2,MW1,MP – 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu od linii 

rozgraniczających ulic 083 KD-L 1/2, 086 KD-D 1/2, 096 KD-D 1/2 i 097 KD-D 1/2, 
− dla terenu 023 MN2,MW1,MP – 5,0 m od linii rozgraniczających ulic 083 KD-L 1/2, 

086 KD-D 1/2 i 097 KD-D 1/2; 
d) powierzchnia zabudowy – do 0,30 pow. działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 35% pow. działki budowlanej; 
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały 

powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość i rodzaj dachu, linie zabudowy lub 
intensywności wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem 
jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaźników lub parametrów; 

g) na działkach, na których znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską wykorzystanie 
powyższych, dopuszczalnych gabarytów budynków, linii zabudowy lub intensywności 
wykorzystania terenu warunkowane jest koniecznością zachowania tradycyjnej formy 
obiektów i ich otoczenia; 



h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3; 
i) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z Jednostką Wojskową Nr 4934 Wejherowo 

w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną Marynarki Wojennej. 
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) ustala się ochronę granic historycznych podziałów parcelacyjnych oznaczonych na rysunku 
planu – obowiązują zasady zawarte w § 5 ust. 1 pkt 3 ppkt b; 

b) min. powierzchnia działek budowlanych powstających w wyniku wtórnego podziału 
istniejących działek budowlanych – 800 m2; 

c) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach budowlanych mniejszych niż wyżej określone 
istniejących w momencie wejścia w życie planu (dotyczy to również działek istniejących, 
których powierzchnia ulegnie zmniejszeniu wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne); 

d) w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków (willa „Gryf” wraz z działką, 
ul. Przemysława 6) – teren 020 MN2,MW1,MP nie dopuszcza się wtórnego podziału działki, 
natomiast scalanie nieruchomości wymaga zgody właściwego konserwatora zabytków. 

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
a) tereny 022 MN2,MW1,MP, 023 MN2,MW1,MP znajdują się w granicach pasa ochronnego 

brzegu morskiego – obowiązują przepisy określone w § 8 ust. 1 pkt 1.  
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) dojazd od ulic: 
− do terenu 017 MN2,MW1,MP – 083 KD-L 1/2 – ul. Przebendowskich i 093 KD-D 1/2 – 

ul. Światowida, 
− do terenu 018 MN2,MW1,MP – 086 KD-D 1/2 – ul. Popiela, ul. Króla Jana III i 093 KD-

D 1/2 – Światowida,  
− do terenu 019 MN2,MW1,MP – 083 KD-L 1/2 – ul. Przebendowskich, 086 KD-D 1/2 – 

ul. Popiela, ul. Króla Jana III, 094 KD-D 1/2 – ul. Perkuna i 093 KD-D 1/2 – Światowida, 
− do terenu 020 MN2,MW1,MP – 083 KD-L 1/2 – ul. Przebendowskich, 086 KD-D 1/2 – 

ul. Popiela, ul. Króla Jana III, 094 KD-D 1/2 – ul. Perkuna i 095 KD-D 1/2 – 
ul. Przemysława, 

− do terenu 021 MN2,MW1,MP – 083 KD-L 1/2 – ul. Przebendowskich, 086 KD-D 1/2 – 
ul. Popiela, ul. Króla Jana III, 095 KD-D 1/2 – ul. Przemysława i 096 KD-D 1/2 – 
ul. Mestwina, 

− do terenu 022 MN2,MW1,MP – 083 KD-L 1/2 – ul. Przebendowskich, 086 KD-D 1/2 – 
ul. Popiela, ul. Króla Jana III, 096 KD-D 1/2 – ul. Mestwina i 097 KD-D 1/2 – 
ul. Zegarskiego, 

− do terenu 023 MN2,MW1,MP – 083 KD-L 1/2 – ul. Przebendowskich i 097 KD-D 1/2 – 
ul. Zegarskiego; 

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 2; 
c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 3.  

10) STAWKA PROCENTOWA – 0% 
11) INNE ZAPISY 

a) nie ustala się. 
 


