
1. KARTA TERENÓW O NUMERACH 004-007 – do planu nr 2210 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2210 

1) POWIERZCHNIA  
a) teren nr 004 – 4,24 ha; 
b) teren nr 005 – 1,40 ha; 
c) teren nr 006 – 1,80 ha; 
d) teren nr 007 – 1,44 ha. 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 
a) U/MW2 – ZABUDOWA USŁUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA NISKA – 

usługi wymagane są przynajmniej w parterach budynków realizowanych wzdłuż ciągów 
usługowych oznaczonych na rysunku planu; 

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

c) funkcje adaptowane – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenie 007 
U/MW2; dopuszcza się lokalizację zabudowy jednorodzinnej na terenie 007 U/MW2, w pasie 
o szerokości do 30 m wzdłuż drogi 217 KD-D 1/2 – ul. J. Bielak. 

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
a) tereny położone są w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują 

przepisy przywołane w § 4 ust. 1 pkt 1; 
b) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny zalicza się do terenów mieszkaniowo-

usługowych; 
c) na terenie 005 U/MW2 ustala się realizację szpaleru drzew w miejscu wskazanym 

orientacyjnie na rysunku planu; nowe zadrzewienia wprowadzić o składzie gatunkowym i z 
zastosowaniem metod sadzenia, zapewniającymi ich długotrwały wzrost w warunkach 
miejskich. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
a) część terenów 004-006 U/MW2 znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

stanowiska archeologicznego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, oznaczonej na 
rysunku planu – obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 2. 

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

− na terenach 004-005 U/MW2 – do 2,1, w tym dla kondygnacji nadziemnych, mierzonych 
po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych – do 1,1, 

− na terenach 006-007 U/MW2 – do 2,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych, mierzonych 
po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych – do 1,0; 

b) dopuszczalne gabaryty zabudowy: 
− wysokość zabudowy na terenie 004 U/MW2 w pasie o szerokości 20 m od linii 

rozgraniczających drogi 173 KD-L 1/2 – do 15 m i do 4 kondygnacji nadziemnych, 
− wysokość zabudowy na terenie 005 U/MW2 w pasie o szerokości 20 m od linii 

rozgraniczających drogi 217 KD-D 1/2 – do 15 m i do 4 kondygnacji nadziemnych, 
− wysokość zabudowy na terenie 007 U/MW2 w pasie o szerokości 50 m od linii 

rozgraniczających drogi 217 KD-D 1/2 – do 15 m i do 4 kondygnacji nadziemnych, przy 
czym wysokość zabudowy jednorodzinnej, dopuszczonej zgodnie z pkt 2 lit. b, nie może 
przekroczyć 12 m i 3 kondygnacji nadziemnych, 

− wysokość zabudowy na pozostałym obszarze – do 18 m i do 5 kondygnacji nadziemnych, 
− dachy strome, nachylenie połaci od 30° do 45°; dopuszcza się dachy płaskie i tarasy na 

budynkach parterowych oraz na parterowych częściach budynków; dopuszcza się lukarny 
oraz dachy płaskie i tarasy na wyższych kondygnacjach, pod warunkiem, że łączna 
powierzchnia ich rzutów nie przekroczy 50% powierzchni rzutu połaci dachu, na których 
są usytuowane;  

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
− nieprzekraczalne linie zabudowy pierzejowej – zgodnie z rysunkiem planu, 
− należy zachować ciągłość zabudowy pierzejowej w poziomie kondygnacji parteru; 

powyżej kondygnacji parteru dopuszcza się zastosowanie prześwitów pomiędzy 
budynkami (pomiędzy częściami zabudowy), o łącznej szerokości nie przekraczającej 
50% długości pierzei mierzonej wzdłuż wyznaczonej linii zabudowy od strony ulicy; 



d) powierzchnia zabudowy – do 0,35 powierzchni działki budowlanej;  
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki budowlanej; przy czym do 

wymaganej powierzchni biologicznie czynnej nie wlicza się powierzchni miejsc postojowych, 
niezależnie od rodzaju zastosowanej nawierzchni; 

f) na terenie 007 U/MW2, w strefie oznaczonej na rysunku planu, należy zrealizować plac 
ogólnodostępny, który stanowić będzie uzupełnienie kompozycyjne i funkcjonalne przestrzeni 
publicznych; na placu dopuszcza się realizację zieleni wysokiej i elementów małej 
architektury; 

g) na terenie 004 U/MW2, w miejscu oznaczonym orientacyjnie na rysunku planu, należy w 
poziomie terenu zrealizować ogólnodostępny ciąg pieszo-rowerowy, który stanowić będzie 
uzupełnienie kompozycyjne i funkcjonalne przestrzeni publicznych; 

h) warunkiem realizacji nowej zabudowy na terenach jest opracowanie projektu zabudowy i 
zagospodarowania terenu przynajmniej dla całego terenu, zapewniającego realizację 
niezbędnych dojść, dojazdów, urządzeń infrastruktury technicznej oraz spójnej 
architektonicznie zabudowy kształtującej przestrzenie publiczne; wymóg nie dotyczy 
realizacji zabudowy jednorodzinnej, o której mowa w pkt 2 lit. c; 

i) dopuszcza się poszerzenie ulic wewnętrznych 264 KDW i 265 KDW, wynikające z projektu 
zagospodarowania terenu obejmującego ulicę wraz z sąsiadującym kwartałem zabudowy, w 
tym włączenie w obręb linii rozgraniczających ulic przyulicznych miejsc postojowych; 

j) ogólnodostępne przestrzenie publiczne powinny spełniać warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 3; 
k) tablice i urządzenia reklamowe powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2; 
l) pozostałe zasady zagospodarowania obowiązujące na obszarach zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej określono w § 7 ust. 3. 
6) WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, PARAMETRY DZIAŁEK BUDOWLANYCH 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 
− dla zabudowy usługowej – 500 m2,  
− dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej – 500 m2, lecz nie mniej niż 

50 m2/mieszkanie; 
b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 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 – nie ustala się. 
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) dojazd: 
− do terenu 004 U/MW2 – od dróg: 173 KD-L 1/2 – ul. Fregatowej, 215 KD-D 1/2 – ul. kpt. 

K. Jurkiewicza, 218 KD-D 1/2 – ul. J. Rummla, 264 KDW,   
− do terenu 005 U/MW2 – od dróg: 215 KD-D 1/2 – ul. kpt. K. Jurkiewicza, 217 KD-D 1/2 

– ul. J. Bielak, 218 KD-D 1/2 – ul. J. Rummla, 265 KDW,  
− do terenu 006 U/MW2 – od dróg: 176 KD-L 1/2 – ul. Sterowej, 215 KD-D 1/2 – ul. kpt. 

K. Jurkiewicza, 264 KDW, 
− do terenu 007 U/MW2 – od dróg: 179 KD-L 1/2 – ul. Sterowej, 215 KD-D 1/2 – ul. kpt. 

K. Jurkiewicza, 217 KD-D 1/2 – ul. J. Bielak, 265 KDW; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 5-6; 
c) realizacja zabudowy na terenie wymaga rozbudowy układu komunikacyjnego; zakres 

niezbędnych inwestycji drogowych, wynikających z realizacji zabudowy zostanie określony w 
momencie przygotowywania realizacji tej zabudowy, na podstawie analiz prognozowanych 
warunków ruchu, z uwzględnieniem etapowania i tempa realizacji innych inwestycji w 
ciążącym komunikacyjnie obszarze i ich wpływu na warunki ruchu pojazdów; 

d) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

 


