
12. KARTA TERENÓW O NUMERACH 20 - 24 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0205 

1) POWIERZCHNIA 
a) teren nr 20 – 1,50 ha 
b) teren nr 21 – 3,36 ha 
c) teren nr 22 – 3,06 ha 
d) teren nr 23 – 1,25 ha 
e) teren nr 24 – 1,92 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 
MN2,MW1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ ĄCA LUB BLI ŹNIACZA, 
ZABUDOWA WIELORODZINNA W BUDYNKACH ZAWIERAJ ĄCYCH DO 4 
MIESZKA Ń 
a) dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych lub usługowo-mieszkalnych, w strefie 

wskazanej na rysunku planu – strefie dopuszczalnej lokalizacji usług – MN2,MW1,U. 
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny zalicza się do terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową; 

b) część terenu 24 MN2,MW1 znajduje się w zasięgu potencjalnego oddziaływania hałasu 
lotniczego – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 3; 

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

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

a) intensywność zabudowy: 
− dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – do 0,50, 
− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 

do granicy działki sąsiedniej) i zabudowy wielorodzinnej w budynkach zawierających do 
4 mieszkań – do 0,60; 

b) dopuszczalne gabaryty budynków: 
− wysokość zabudowy: 

i) na terenie 20 MN2,MW1 – do 50,0 m n.p.m. i do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 
1 kondygnacja w poddaszu, 

ii)  na terenie 21 MN2,MW1 – do 9,0 m, 
iii)  na terenach 22 MN2,MW1,  23 MN2,MW1,  24 MN2,MW1 – do 51,5 m n.p.m. i do 2 

kondygnacji nadziemnych, w tym 1 kondygnacja w poddaszu, 
− rodzaj dachu – stromy o kącie nachylenia wynoszącym 30°- 45°, dopuszcza się dachy 

płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych (garażach, 
budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m2, pokrycie 
dachów stromych dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką w kolorach 
czerwieni, brązu lub szarości, 

− szerokość elewacji frontowej: 
i) dla zabudowy wolno stojącej – 12,0 m z tolerancją do 20%,  
ii)  dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce 

lub do granicy działki sąsiedniej) – 10,0 m z tolerancją do 20%; 
c) linie zabudowy: 

− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 
d) powierzchnia zabudowy: 

− dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – do 0,25 powierzchni działki budowlanej,  
− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 

do granicy działki sąsiedniej) i zabudowy wielorodzinnej w budynkach zawierających do 
4 mieszkań – do 0,30 powierzchni działki budowlanej; 

e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% powierzchni działki budowlanej;   



f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały 
powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego domu jednorodzinnego lub jednego budynku 
wielorodzinnego zawierającego do 4 mieszkań na jednej działce budowlanej, z zastrzeżeniem 
lit h; 

h) dopuszcza się realizację więcej niż jednego domu jednorodzinnego lub jednego budynku 
wielorodzinnego na jednej działce budowlanej, pod warunkiem jednoznacznego przypisania 
określonej części działki, o minimalnej powierzchni odpowiadającej ustalonej w pkt 6 
minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych, do poszczególnych 
domów w ich bezpośrednim sąsiedztwie, umożliwiającego ocenę zgodności projektu 
zagospodarowania terenu z zapisami planu, w szczególności dotyczącymi warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu; minimalny zakres przestrzenny zamierzenia 
budowlanego, dla którego inwestor obowiązany jest przedstawić projekt zagospodarowania 
terenu musi objąć całą działkę budowlaną; dopuszcza się podział zamierzenia budowlanego na 
etapy zgodne z projektem zagospodarowania całego terenu; 

i) na terenach zabudowy wielorodzinnej należy zaprojektować urządzone tereny rekreacyjne, 
zieleń i elementy małej architektury z urządzeniami dla mieszkańców wg wskaźnika min. 
2,0 m2/10,0 m2 powierzchni użytkowej mieszkań; 

j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2, 3 i 4. 
6) WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, PARAMETRY DZIAŁEK BUDOWLANYCH  

a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, (ograniczenie 
nie dotyczy działek geodezyjnych powstałych wskutek wydzieleń przewidzianych ustaleniami 
planu): 
− dla zabudowy wolno stojącej – 600 m2, 
− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 

do granicy działki sąsiedniej) – 400 m2, dla zabudowy bliźniaczej na działce nr 155/5 – 
min. 390 m2,  

− dla zabudowy wielorodzinnej – 200 m2/mieszkanie;  
b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych: 

− dla zabudowy wolno stojącej –  20,0 m; dopuszcza się podział działek istniejących w 
momencie uchwalenia planu, o szerokości frontu mniejszej niż 40,0 m, ale nie mniejszej  
niż 38,0 m,  na działki budowlane o szerokości frontu  minimum 19,0 m,   

− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 
do granicy działki sąsiedniej) – 16,0 m; 

c) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych – prostopadle w stosunku do 
pasa drogowego, dopuszcza się tolerancję +/- 10°. 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) część terenów 20 MN2,MW1 i 21 MN2,MW1 znajduje się w zasięgu powierzchni 

ograniczającej – podejścia i przejściowej, wyznaczonej dla otoczenia lotniska wojskowego 
Oksywie / lotniska cywilnego; obowiązują zasady i przepisy określone w § 8 ust. 1 pkt 2, w 
tym ograniczenia wysokości obiektów budowlanych i naturalnych oraz urządzeń użytych w 
trakcie ich budowy lub eksploatacji; 

b) tereny 22 MN2,MW1, 23 MN2,MW1 i 24 MN2,MW1 znajdują się w zasięgu powierzchni 
ograniczającej – podejścia, wyznaczonej dla otoczenia lotniska wojskowego 
Oksywie / lotniska cywilnego; obowiązują zasady i przepisy określone w § 8 ust. 1 pkt 2, w 
tym ograniczenia wysokości obiektów budowlanych i naturalnych oraz urządzeń użytych w 
trakcie ich budowy lub eksploatacji; 

c) na terenach występuje infrastruktura telekomunikacyjna Marynarki Wojennej – obowiązują 
zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 5. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 



a) dojazd: 
− do terenu 20 MN2,MW1 – od ulic: 28 KD-Z 1/2 – ul. A. Dickmana – na warunkach 

uzgodnionych z zarządcą drogi, 35 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. S. Czarnieckiego, 42 KD-
D 1/2 (KD-L 1/2) i od drogi wewnętrznej 45 KDW,  

− do terenu 21 MN2,MW1 – od ulic: 28 KD-Z 1/2 – ul. A. Dickmana – na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą drogi, 41 KD-D 1/2, 42 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) i od drogi 
wewnętrznej 45 KDW,   

− do terenu 22 MN2,MW1 – od ulic: 28 KD-Z 1/2 – ul. A. Dickmana – na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą drogi, 41 KD-D 1/2 i 42 KD-D 1/2 (KD-L 1/2),  

− do terenu 23 MN2,MW1 – od ulic: 28 KD-Z 1/2 – ul. A. Dickmana – na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą drogi, 42 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) i od drogi wewnętrznej 46 
KDW, 

− do terenu 24 MN2,MW1 – od ulicy 28 KD-Z 1/2 – ul. A. Dickmana – na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą drogi i od drogi wewnętrznej 46 KDW; 

b) na terenie 20 MN2,MW1 występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z 
występowania strefy ograniczeń od paliwowego rurociągu przesyłowego – obowiązują 
przepisy oraz zasady określone w § 10 ust. 2 pkt 9; 

c) na terenie 24 MN2,MW1 występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z 
przebiegu przygotowywanego do realizacji paliwowego rurociągu przesyłowego – obowiązują 
przepisy oraz zasady określone w § 10 ust. 2 pkt 9; 

d) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4 i 5; 
e) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%, nie dotyczy terenu własności gminy. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 
 


