
KARTA TERENU O NUMERZE 015 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO NR 0206 

 

1) POWIERZCHNIA – 0,49 ha. 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

a) MN3,MW1,U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA, ZABUDOWA 

WIELORODZINNA W BUDYNKACH ZAWIERAJĄCYCH DO 4 MIESZKAŃ, 

ZABUDOWA USŁUGOWA; 

b) funkcje wyłączone – zabudowa jednorodzinna grupowa; wyklucza się funkcje 
usługowe, które mogłyby zakłócać towarzyszącą im lub sąsiadującą funkcję 
mieszkaniową, tj. usługi niespełniające wymagań określonych w § 2 ust. 2. 

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

mieszkaniowo-usługowej; 
b) na części terenu występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej – obowiązują zasady zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3; 
c) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska – odpowiednich dla ustalonego w 
niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów. 

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

a) intensywność zabudowy – do 2,2, w tym dla kondygnacji nadziemnych, mierzonych 
po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych – do 1,2; 

b) dopuszczalne gabaryty zabudowy: 
− wysokość zabudowy – do 11 m, do 3 kondygnacji nadziemnych pod warunkiem 

realizacji trzeciej kondygnacji na maks. 70% powierzchni rzutu drugiej 
kondygnacji w przypadku zastosowania dachu płaskiego (pod warunkiem 
wycofania trzeciej kondygnacji od strony frontu działki, w stosunku do obrysu 
niższej kondygnacji, na odległość odpowiadającą co najmniej połowie wysokości 
trzeciej kondygnacji) lub w poddaszu w przypadku zastosowania dachu stromego; 
przy czym wysokość zabudowy nie może przekroczyć 67,00 m n.p.m., 

− szerokość elewacji frontowej: 
i) dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej – min. 6 m, 
ii) dla zabudowy wielorodzinnej w budynkach zawierających do 4 mieszkań – 
do 20 m; 

c) rodzaj dachu – płaski lub stromy, o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie 
nachylenia wynoszącym 35° – 45°; pokrycie dachów stromych dachówką, 
blachodachówką lub blachą w kolorach czerwieni, brązu lub szarości; 

d) kolorystyka budynków: odcienie bieli, szarości, beżu lub kolorystyka wynikająca z 
zastosowanych tradycyjnych materiałów budowlanych (np. cegła, kamień, drewno); 

e) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – od linii rozgraniczających drogi 110 KD-Z 1/2 

(ul. Zielonej) – 6 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; od linii rozgraniczających 
drogi 153 KDW – 5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; od linii rozgraniczających 
terenu 103 ZP – zmienna od 6 m do 6,7 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; od linii 
rozgraniczających terenu 013 MN3 – zmienna zgodnie z rysunkiem planu; 

f) powierzchnia zabudowy – do 0,5 powierzchni działki budowlanej; 
g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej; 



h) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego domu jednorodzinnego lub jednego 
budynku wielorodzinnego na jednej działce budowlanej; 

i) tablice i urządzenia reklamowe powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2. 
6) WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, PARAMETRY DZIAŁEK 

BUDOWLANYCH 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych (ograniczenie nie 

dotyczy działek geodezyjnych powstałych wskutek wydzieleń przewidzianych 
ustaleniami planu): 
− dla zabudowy szeregowej (gdy dwie ściany przylegają do budynków na działkach 

sąsiednich lub do granic działek) – 300 m2, 
− dla zabudowy bliźniaczej lub skrajnego segmentu w zabudowie szeregowej (gdy 

jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub do granicy działki 
sąsiedniej) – 400 m2, 

− dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 450 m², 
− dla zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej – 650 m2, 

lecz nie mniej niż 225 m2/mieszkanie; 
b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych – 6 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 terenu oznaczona na rysunku planu stanowi teren zagrożony ruchami masowymi 
nr 5117 – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b; dopuszcza się 
realizację zabudowy zgodnie z parametrami określonymi w karcie terenu; 

b) na terenie występuje infrastruktura telekomunikacyjna Ministerstwa Obrony 
Narodowej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 5. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od drogi 153 KDW; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4 i 5; 
c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

 

 


