
Obwieszczenie 
Rady Miasta Wejherowa 

z dnia 13 listopada 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IIIk/X/124/99 
Rady Miasta Wejherowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna 

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.), ogłasza się jednolity 
tekst uchwały Nr IIIk/X/124/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna (Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 2000 r. Nr 118, poz. 757), zawierający załącznik tekstowy (jednolity tekst planu - załącznik Nr 
1 do obwieszczenia) oraz załączniki graficzne (jednolite rysunki planu - załączniki Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do 
obwieszczenia). 

2. W tekście jednolitym planu uwzględniono zmiany w treści planu wynikające z uchwał Rady Miasta 
Wejherowa wymienionych niżej - w ust. 3, a na rysunku jednolitym planu oznaczono granice obszarów, na 
których obowiązują zmienione ustalenia, wprowadzone uchwałami Rady Miasta Wejherowa, wymienionymi 
w ust. 3. 

3. W jednolitym tekście planu uwzględniono zmiany wprowadzone: 

1) uchwałą Nr IIIk/XXX/323/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna (Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 2002 r. Nr 10, poz. 154); 

2) uchwałą Nr IIIk/XXX/324/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna (Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 2002 r. Nr 10, poz. 155); 

3) uchwałą Nr Vk/XIV/140/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa 
na działkach 94/1, 90/12, 107/7 oraz na fragmentach działek 99/10, 538, 537, 93/4, 94/2, 93/1, 90/7, 539, 
105/2, 107/6, 107/10, obręb 15 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 31, poz. 944); 

4) uchwałą Nr VIk/VIII/102/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części Śródmieścia 
miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 110, poz. 2271); 

5) uchwałą Nr VIk/XVI/224/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, 
w rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 
1922); 

6) uchwałą Nr VIk/XX/257/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części Śródmieścia 
miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej 
i Sobieskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 2621); 
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7) wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 129/10 z dnia 27 
kwietnia 2010 r. stwierdzającym nieważność uchwały Nr Vk/XI/89/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 
26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentów miasta Wejherowa obejmujących obszary: 1 - po obu stronach ul. Północnej, 2 - 
równolegle pomiędzy ul. Rzeźnicką i ul. 12 Marca, 3 - przy ul. Sobieskiego 294 i 296 i na obszarze 
przylegającym do łuku ul. Wałowej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 132, poz. 2372) - w części dotyczącej 
działki nr 112/3; 

8) wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 179/11 z dnia 
13 października 2011 r. stwierdzającym nieważność uchwały Nr Vk/XXXVI/410/2009 Rady Miasta 
Wejherowa z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego we fragmencie miasta dla działki nr 107/1, obr. 15, przy ul. Sobieskiego w Wejherowie (Dz. 
Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 125, poz. 2426). 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa 

Leszek Glaza
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Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia 

Rady Miasta Wejherowa 

z dnia 13 listopada 2012 r. 

Uchwała Nr IIIk/X/124/99 
Rady Miasta Wejherowa 
z dnia 29 czerwca 1999 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo 
Śródmieście - część Północna 

Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w związku z art. 7-12, art. 18- 25, art. 27-29 i art. 36 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412) oraz art. 
18 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 14 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, 
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, 
poz. 1126) na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Wejherowa uchwala co następuje: 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części 
śródmieścia Wejherowa obejmujący obszar ograniczony ulicami: Sienkiewicza, Sobieskiego, 12-go Marca, 
Judyckiego oraz torami kolejowymi niniejszym staje się przepisem gminnym miasta Wejherowa. 

§ 2. Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty pobieranej przez Prezydenta 
Miasta od właścicieli nieruchomości w przypadku jej zbycia, tytułem wzrostu wartości nieruchomości na 
skutek uchwalenia niniejszego planu ustala się 0%. 

Stawka ta może być zmieniona (maksymalnie do wysokości 30%) uchwałą Rady Miasta, podejmowaną 
nie częściej niż jeden raz w roku począwszy od 1999 roku. 

§ 3. Odszkodowania i rekompensaty za rozbiórki obiektów istniejących oraz za przewłaszczenia terenów - 
odbędą się wg zasad regulowanych przepisami ogólnymi oraz określonych przez Zarząd Miasta. 

Rozdział 2.
Zakres obowiązywania rysunku planu. 

§ 4. Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 
1:500, obejmujący obszar określony w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

Treść rysunku planu obowiązuje w takim zakresie, w jakim przepisy niniejszej uchwały odwołują się do 
jego elementów graficznych. W szczególności obowiązujące są następujące oznaczenia graficzne: 

a) linie parcelacji zasadniczej - rozgraniczające strefy o odmiennych regulacjach szczegółowych; 

b) symbole regulacji szczegółowych obowiązujących w strefie. 

c) oznaczenia stref, w których występują regulacje specjalne, dotyczące: 

- zintegrowanych działań inwestycyjnych, 

- obligatoryjności wykonywania studium zabudowy, 

- szczególnych wymogów ochrony konserwatorskiej, 

d) obligatoryjne linie zabudowy - ciągłe i nieprzekraczalne, 

e) odcinki linii zabudowy, na których dopuszcza się odstępstwa od regulacji maksymalnego szerokości frontu 
działki, 
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f) obiektów przeznaczonych do likwidacji, 

g) obiektów chronionych, 

h) obligatoryjnych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, 

i) lokalizacji stawu, 

j) przebiegu odtworzonego strumienia Srebrna, 

k) obligatoryjne osie dojazdów do miejsc parkingowych w poziomie piwnic, 

l) wyłącza się następujące działki z obowiązującego rysunku i zakresu planu: nr 107, obr. 15 przy ul. 
Sobieskiego, nr 152/2 obr. 15 przy ul. Rzeźnickiej, numery 191, 192, 193, 194, 186, 187, 188, 189, 185 obr. 
15 przy ul. 12-go Marca, numery 223, 222, 190, obr. 15 przy ul. 12 Marca, nr 25, obr. 25 przy ul. 
Sienkiewicza (Św. Jana, na które zostały wniesione zarzuty, podlegające rozpoznaniu przez Naczelny Sąd 
Administracyjny). 

Rozdział 3.
Ogólne zasady zagospodarowania 

§ 5. 1) Obszar planu, określony w tym § podzielony został na strefy rozgraniczone liniami parcelacji 
zasadniczej. Każdej strefie przyporządkowane zostały regulacje szczegółowe, oznaczone symbolem: 

a) regulacje dla stref zabudowy -U-1, UM-1, UM-2, 

b) regulacje dla stref zieleni, komunikacji i rekreacji publicznej - ZK, 

c) regulacje dla stref komunikacji publicznej - O1 ¸ 018 KXY. 

2) Dodatkowe oznaczenia literowe oznaczają, że wprowadzone zostały w danej strefie regulacje szczegółowe 
dotyczące: 

a) szczególnych ograniczeń zabudowy - x np. U-1 x, 

b) ochrony konserwatorskiej - k np. U-1 k, 

c) form realizacji miejsc parkingowych - a np. UM-2a, 

d) liczby miejsc parkingowych-p np. U-1 p, 

e) obligatoryjnej realizacji stawu-s np. ZK s. 

§ 6. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) Przed przystąpieniem do zabudowy lub subparcelacji należy dokonać uzbrojenia gruntów oraz budowy ulic 
obsługujących teren. Koszty partycypacyjne zostaną określone w umowie zawieranej pomiędzy inwestorem 
a Zarządem Miasta. Umowy uwzględnią interesy wszystkich stron. 

2) Wszelkie urządzenia liniowe sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić w pasach stref komunikacji 
publicznej. Sposób prowadzenia i możliwości przyłączenia do sieci -wg warunków technicznych 
wydawanych przez lokalnych gestorów sieci oraz za zgodą gestorów dróg. 

3) Ogrzewnictwo: 

a) dopuszcza się stosowanie ogrzewania elektrycznego na podstawie warunków technicznych wydanych 
przez lokalne zakłady energetyczne, 

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych i lokalnych kotłowni opalanych paliwem gazowym lub 
płynnym na warunkach określonych przepisami szczegółowymi. 

4) Gazownictwo: 

- dopuszcza się stosowanie do celów bytowych oraz grzewczych gazu ziemnego z sieci ogólnej pod 
warunkiem uzyskania zapewnienia dostawy gazu oraz warunków technicznych zaopatrzenia w gaz od 
lokalnego zakładu gazownictwa. 

5) Elektroenergetyka: 

- istniejące linie napowietrzne WN, SN i NN należy skablować na warunkach technicznych określonych 
przez lokalny zakład energetyczny; realizacja nowych linii wyłącznie jako skablowanych. 
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6) Teletechnika: 

- podłączenie telefonów instalowanych na terenie opracowania nastąpi stosownie do warunków 
określonych przez operatora sieci.; realizacja nowych linii sieci uzbrojenia - wyłącznie jako 
skablowanych. 

7) Gospodarka wolno-ściekowa: 

a) zasilanie obszaru w wodę - z sieci miejskiej; 

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do sieci miejskiej; 

c) odprowadzenie wód deszczowych - do sieci miejskiej; 

d) dopuszcza się odprowadzenie części wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do strumieni 
Srebrna i Cedron pod warunkiem uprzedniego ich oczyszczenia w separatorach substancji ropochodnych 
i piasku; 

e) dopuszcza się odprowadzenie części wód deszczowych z dachów obiektów budowlanych bezpośrednio 
do potoków Srebrny i Cedron; 

f) dopuszcza się wykorzystanie projektowanego stawu dla celów retencyjnych pod warunkiem uzyskania 
pozwolenia wodno - prawnego. 

8) Gospodarka odpadami 

- wywóz odpadów, po segregacji na wysypisko w Rybnej Karczmie. 

§ 7. Ustala się, że układ podstawowy ulic komunikacji kołowej składa się z następujących ulic: 

a) Dąbrowskiego - pomiędzy ul. Św. Jana a ul. Sienkiewicza z powiązaniem do ul. Św. Jana na skrzyżowaniu 
z połączeniem tunelowym; 

b) Abrahama pomiędzy ul. Św. Jana a ul. Pucką; 

c) Wałowa pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Rzeźnicką; 

d) Sobieskiego, Pucka i 12 -go Marca. 

§ 8. Układ transportu pasażerskiego ustala się następująco: 

- ulice układu podstawowego tj: Sienkiewicza, św. Jana, Rzeźnicka, są składowymi tras transportu 
pasażerskiego (autobusowego). 

§ 9. Wskaźniki zaspokojenia potrzeb parkingowych należy przyjmować w następujących wielkościach: 

a) mieszkańcy: 1 mp mieszkanie; 

b) zatrudnieni: 5 mp00 zatrudnionych; 

c) użytkownicy: 5 mp000 m2 pow. użytkowej usług. 

Rozdział 4.
Regulacje szczegółowe dla stref 

§ 10. Dla stref oznaczonych symbolem U-1 ustala się następujące regulacje szczegółowe: 

Charakter strefy: 

Strefa zabudowy usługowej o charakterze śródmiejskim 

1. Dozwolone użytkowanie: 

a) wszelkie użytkowanie, z wyłączeniem użytkowania powodującego uciążliwości przekraczające określone 
normatywnie wartości i wykraczające poza granicę własności posesji, na której znajdują się obiekty oraz 
z wyłączeniem upraw rolniczych i hodowli inwentarza, oraz garaży indywidualnych i budynków 
gospodarczych wolnostojących; 

b) urządzenia sieciowe gospodarki komunalnej i łączności z wyłączeniem urządzeń wytwarzania 
i pozyskiwania gazu, elektryczności, wody, pary wodnej, punktów GPZ, oczyszczalni ścieków, wysypisk 
i spalarni śmieci. 
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2. Określenie Ppc (wskaźnik intensywności zabudowy dla działek): 

- maks. - 2,0 

- min. - nie reguluje się 

3. Zasady subparcelacji: 

1) określenie powierzchni działek - nie reguluje się 

2) określenie szerokości frontu działek - nie reguluje się 

3) inne regulacje-nie reguluje się 

4. Określenie powierzchni zabudowy działki: 

- maks. - 100% 

5. Regulacje wysokości zabudowy: 

1) wys. zabudowy - maks. 12 m; 

2) wys. ścian frontowych - maks. 12 m; 

3) wys. kalenicy dachu - nie reguluje się; 

4) w strefie U -1 x wysokość zabudowy winna odpowiadać warunkom określonym w pkt 21 podpunkt 2. 

6. Regulacje linii zabudowy: 

- wg rysunku planu. 

7. Regulacje bocznych linii zabudowy: 

- nie dotyczy 

8. Regulacje wież i wykuszy: 

1) dopuszcza się wypiętrzenie narożników budynków położonych na działkach narożnych ponad 
dopuszczalną wysokość określoną w pkt 5.1 i 5.2, przy czym powierzchnia całkowita wypiętrzenia nie 
może przekroczyć 90 m2, 

2) dopuszcza się stosowanie wykuszy zaczynających się nie wyżej niż od poziomu stropu nad parterem i nie 
bliżej niż 3 m od granicy działki sąsiedniej przeznaczonej do zabudowy. Długość rzutu ścian wykuszy 
równoległych do ściany frontowej nie może przekroczyć 1/3 długości ściany frontowej. Maks. wysunięcie 
wykusza przed projektowaną linię zabudowy winno zapewnić strefę co najmniej 1 m. nie osłoniętego 
chodnika położonego wzdłuż ulicy przyległej. 

9. Regulacje nachylenia połaci dachowych: 

- maks. kąt nachylenia połaci - 35° (nie dotyczy dachów mansardowych). 

10. Określenie rzędnej parteru: 

- rzędną parteru budynków w stosunku do rzędnej krawężnika ulicy przyległej ustala się: 0,00 ¸ 0,60 m. 

11. Regulacje wjazdów na teren działki: 

- wjazd na teren działki od strony ulicy przyległej. 

12. Regulacje przejść pieszych: 

- nie reguluje się. 

13. Regulacje placów i dziedzińców: 

- rzędną posadzki ogólnodostępnego placu-dziedzińca wewnątrz strefy w stosunku do rzędnej krawężnika 
ulicy przyległej ustala się: maks. + 4,5 m. 

14. Regulacje parkingów i garaży: 

1) dla noworealizowanych inwestycji ustala się obligatoryjne bilansowanie potrzeb parkingowych dla 
użytkowników w obrębie inwestycji (wg wskaźników określonych w § 9), 
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2) dodatkowe wykorzystanie powierzchni na garaż wielostanowiskowy po zachowaniu warunku określonego 
w p. 14.1. - wg uznania inwestora, 

3) obligatoryjna realizacja 150 miejsc parkingowych w obrębie przedsięwzięcia zintegrowanego w strefie U-
lp. 

15. Regulacje rozbudowy, modernizacji oraz kapitalnych remontów budynków istniejących: 

- możliwość rozbudowy, przebudowy, modernizacji bądź kapitalnych remontów budynków istniejących 
dopuszcza się pod warunkiem doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z regulacjami strefy. 

16. Regulacje ogrodzeń: 

1) od strony publicznych ulic, przejść, placów i dziedzińców dopuszcza się stosowanie ogrodzeń stałych pod 
warunkiem uzyskania pozwolenia na budowa ogrodzenia, 

2) pozostałe ogrodzenia wg regulacji i przepisów Kodeksu cywilnego i budowlanego. 

17. Regulacje zabudowy tymczasowej: 

- zakazuje się budowy i użytkowania budynków tymczasowych z wyjątkiem: 

a) obiektów stanowiących zaplecze budowy użytkowanych wyłącznie przez okres trwania budowy, 

b) obiektów handlowych o kubaturze do 15 m3 i okresie użytkowania do 18 m-cy przy czym ustala się 
odległość między kolejnymi budynkami tymczasowymi - min. 30 m w linii prostej, z wyjątkiem obiektów 
handlowych stanowiących zagospodarowanie urządzonych targowisk - na warunkach określonych przez 
Zarząd Miasta, 

c) obiektów stanowiących zaplecze budowy użytkowanych wyłącznie przez okres trwania budowy. 

18. Regulacje dotyczące drzew istniejących: 

1) obligatoryjne zachowanie istniejących drzew nieowocowych z wyjątkiem drzew wskazanych na rysunku 
planu jako możliwe do likwidacji, w przypadku realizacji inwestycji - na warunkach określonych 
przepisami ogólnymi, 

2) odstępstwa - regulują przepisy ogólne. 

19. Regulacje dotyczące przedsięwzięć zintegrowanych: 

- koncepcja architektoniczna przedsięwzięcia zintegrowanego winna uzyskać akceptację stosownej komisji 
powołanej przez Zarząd Miasta w porozumieniu z Głównym Architektem Miasta. 

20. Regulacje inne: 

- nie dotyczy 

21. Regulacje specjalne dla strefy: 

1) adaptacja, modernizacja i przebudowa zespołu budynków dawnej rzeźni (przy ul. Św. Jana) i zespołu ZUS 
(Dz. 153 i 105) objętych ochroną konserwatorską wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków (na rys. planu oznaczono jako strefy U-1k). 

2) w przypadku realizacji nowych obiektów lub adaptacji istniejących budynków z pomieszczeniami na stały 
pobyt ludzi, położonych wzdłuż ulic: Św. Jana, Rzeźnickiej, Judyckiego i torów kolejowych, należy 
stosować techniczne środki ochrony przed hałasem i wibracjami. 

3) wysokość budynków z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi w strefach oznaczonych U-1x nie może 
przekraczać strefy ochronnej I i II stopnia związanej z emisją pola elektromagnetycznego występującej na 
wysokości zawieszenia anten na istniejących masztach radiowych, 

4) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

22. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska: 

1) zakazuje się wprowadzania indywidualnych źródeł ciepła na paliwo stałe, 

2) regulacje dotyczące drzew istniejących - wg p. 18. 
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§ 11. Dla stref oznaczonych symbolem UM - 1 ustala się następujące regulacje szczegółowe: 

Charakter strefy: 

Strefa uporządkowywania i uzupełniania istniejącej zabudowy usługowo-mieszkalnej o śródmiejskim 
charakterze. 

1. Dozwolone użytkowanie: 

- wszelkie użytkowanie z wyłączeniem użytkowania powodującego uciążliwości przekraczające określone 
normatywnie wartości i wykraczające poza granicę własności posesji, na której znajdują się obiekty oraz 
z wyłączeniem upraw rolniczych i hodowli inwentarza, oraz garaży indywidualnych i bud. gospodarczych 
wolnostojących oraz z wyłączeniem urządzeń wytwarzania i pozyskiwania gazu, elektryczności, wody, 
gorącej wody, pary wodnej, punktów GPZ, oczyszczalni ścieków, wysypisk i spalarni śmieci. 

2. Określenie Ppc (wskaźnik intensywności zabudowy dla działek): 

- maks. 3,0, 

- min. nie reguluje się. 

3. Zasady subparcelacji: 

1) określenie powierzchni działek: 

- nie reguluje się, 

2) określenie szer. frontu działek: 

- aks. 22,0 m, 

- min. 9,0 m, 

3) inne regulacje: 

- obligatoryjne zachowanie istniejących linii parcelacji dla obszarów położonych w strefie konserwacji 
urbanistycznej. 

4. Określenie powierzchni zabudowy działki: 

- maks. 80% 

5. Regulacje wysokości zabudowy: 

1) wysokość zabudowy: 

- maks. 12,0 m, 

2) wysokość ścian frontowych: 

a) maks. 10,0 m, 

b) różnica wysokości ściany frontowej budynku nowoprojektowanego w stosunku do ściany frontowej 
sąsiadującego budynku istniejącego nie może przekraczać 3,0 m, 

3) wysokość kalenicy dachu: 

- nie reguluje się. 

6. Regulacje linii zabudowy ciągłych i nieprzekraczalnych: 

- wg rysunku planu. 

7. Regulacje bocznych linii zabudowy: 

- nie dopuszcza się stosowania okien w ścianach leżących wzdłuż bocznej linii zabudowy, 

- maks. długość tych ścian ustala się: 12,0 m licząc od linii zabudowy ciągłej lub nieprzekraczalnej, 
z tolerancją 1,0 m. Przekroczenie tej wielkości dopuszcza się tylko pod warunkiem uzyskania na piśmie 
zgody właścicieli działek sąsiednich. 

8. Regulacje wież i wykuszy: 
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1) dopuszcza się wypiętrzenie narożników w formie wież i wykuszy budynków położonych na działkach 
narożnych ponad dopuszczalną wysokość określoną w p. 5.2 i 5.3, przy czym powierzchnia całkowita 
wypiętrzenia nie może przekroczyć 90 m2, 

2) dopuszcza się stosowanie wykuszy zaczynających się nie wyżej niż od poziomu stropu nad parterem i nie 
bliżej niż 3 m od granicy działki sąsiedniej przeznaczonej do zabudowy. Długość rzutu ścian wykuszy 
równoległych do ściany frontowej nie może przekroczyć 1/3 długości ściany frontowej. Maks. wysunięcie 
wykusza przed projektowaną linię zabudowy winno zapewnić strefę co najmniej 1 m nie osłoniętego 
chodnika położonego wzdłuż ulicy przyległej. 

9. Regulacje nachylenia połaci dachowych: 

- maks. kąt nachylenia połaci dachowych - 35° (nie dotyczy dachów mansardowych). 

10. Określenie rzędnej parteru: 

- rzędna parteru budynków w stosunku do rzędnej krawężnika ulicy przyległej 0.00 ¸ 0.60 m 

11. Regulacje wjazdów na teren działki: 

- wjazd na teren działki z ulicy przyległej; dopuszcza się wjazd dla pojazdów o wysokości 4,5 m i szerokości 
4,5 m. 

12. Regulacje przejść pieszych: 

- w miejscach oznaczonych na rysunku planu jako ciągi piesze lub pieszo - jezdne należy zapewnić przejście 
(przejazd) w wysokości co najmniej: 

a) dla ciągów pieszych 3,0 m; 

b) dla ciągów pieszo - jezdnych 4,5 m i szerokości określonej na rysunku planu. 

13. Regulacje placów i dziedzińców: 

- wewnętrzne dziedzińce i place w obrębie stref muszą być bezwzględnie dostępne dla niepełnosprawnych. 

14. Regulacje parkingów i garaży: 

1) dla noworealizowanych inwestycji obligatoryjne bilansowanie potrzeb parkingowych w obrębie posesji -
wg wskaźników określonych w § 9. W przypadku niemożności wykonania powyższego ustalenia należy 
wykazać się prawem do użytkowania odpowiedniej ilości miejsc postojowych poza posesją, 

2) dodatkowe wykorzystanie powierzchni na garaż wielostanowiskowy po zachowaniu warunku określonego 
w p. 14.1 wg uznania inwestora, 

3) dopuszcza się realizację najwyżej jednego budynku garażu wielostanowiskowego w każdej strefie przy 
zachowaniu pozostałych regulacji dla strefy (z wyjątkiem punktu 10). 

15. Regulacje rozbudowy, modernizacji oraz kapitalnych remontów budynków istniejących: 

- możliwość rozbudowy, przebudowy, modernizacji bądź kapitalnych remontów budynków istniejących 
dopuszcza się pod warunkiem doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z regulacjami strefy. 

16. Regulacje ogrodzeń: 

1) od strony przyległych do działki publicznych ulic, przejść i placów dopuszcza się jedynie ogrodzenia 
ażurowe pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę ogrodzenia, 

2) pozostałe ogrodzenia wg przepisów Kodeksu Cywilnego i przepisów budowlanych. 

17. Regulacje zabudowy tymczasowej: 

- zakazuje się budowy i użytkowania budynków tymczasowych z wyjątkiem: 

a) obiektów stanowiących zaplecze budowy użytkowanych wyłącznie przez okres trwania budowy, 

b) obiektów handlowych o kubaturze do 15 m3 i okresie użytkowania do 18 m-cy przy czym odległość między 
kolejnymi budynkami tymczasowymi - min. 30 m w linii prostej. 

18. Regulacje dotyczące drzew istniejących 
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1) obligatoryjne zachowanie istniejących drzew nieowocowych z wyjątkiem drzew wskazanych na rysunku 
planu jako możliwe do likwidacji w przypadku realizacji inwestycji, na warunkach określonych przepisami 
ogólnymi, 

2) odstępstwo od powyższego regulują przepisy w zakresie ochrony środowiska 

19. Regulacje dotyczące przedsięwzięć zintegrowanych: 

- nie dotyczy 

20. Regulacje inne: 

1) w przypadku realizacji zabudowy jednocześnie na kilku przyległych do siebie działkach wydzielonych wg 
zasad subparcelacji określonych w p. 3.1 i 3.2 należy wyodrębnić części budynku położone na oddzielnych 
działkach przez wprowadzenie czytelnego podziału architektonicznego widocznego co najmniej w ścianie 
frontowej i przebiegającego przez całą wysokość budynku oraz zastosowanie co najmniej jednego 
czynnego wejścia do każdej części budynku na osobnej działce. 

21. Regulacje specjalne dla strefy: 

1) dla obszarów położonych w obrębie strefy konserwacji urbanistycznej oznaczonej na rysunku planu, 
obowiązuje zachowanie istniejącej struktury parcelacji. Projekty wszelkich nowych realizacji i przebudów 
muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

2) dla obszarów oznaczonych na planie jako strefa specjalna - obligatoryjne wykonanie studium zabudowy dla 
całej strefy przed realizacją jakiejkolwiek zabudowy, 

3) w przypadku realizacji nowych obiektów lub adaptacji istniejących z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi 
położonych wzdłuż ulic: Św. Jana, Rzeźnickiej, Sienkiewicza i Judyckiego oraz torów kolejowych, należy 
stosować techniczne środki ochrony przed hałasem i wibracjami, 

4) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

22. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska: 

1) zakazuje się wprowadzania indywidualnych źródeł ciepła na paliwo stałe, 

2) regulacje dotyczące drzew istniejących -wg pkt 18. 

§ 12. Dla stref oznaczonych symbolem UM - 2 ustala się następujące regulacje szczegółowe: 

Charakter strefy: 

Strefa zabudowy projektowanej mieszkalno-usługowej o charakterze śródmiejskim. 

1. Dozwolone użytkowanie: 

- wszelkie użytkowanie z wyłączeniem użytkowania powodującego uciążliwości przekraczające określone 
normatywnie wartości i wykraczające poza granicę własności posesji, na której znajdują się obiekty oraz 
z wyłączeniem upraw rolniczych i hodowli inwentarza, oraz garaży indywidualnych i bud. gospodarczych 
wolnostojących oraz z wyłączeniem urządzeń wytwarzania i pozyskiwania gazu, elektryczności, wody, pary 
wodnej, punktów GPZ, oczyszczalni ścieków, wysypisk i spalarni śmieci. 

2. Określenie Ppc: (wskaźnik intensywności zabudowy dla działek) 

- maks. - 3,0; 

- min. - nie reguluje się. 

3. Zasady subparcelacji: 

1) określenie powierzchni działek: 

- nie reguluje się 

2) określenie szer. frontu działek: 

- min. - 9,0 m 

- maks. - 22,0 m - z wyjątkiem odcinków oznaczonych na planie X-X 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 4053



3) inne regulacje 

- dopuszcza się wydzielenie działek stanowiących dziedzińce wewnątrz stref zabudowy 

4. Określenie pow. zabudowy działki: 

- maks. 100% 

5. Regulacje wysokości zabudowy: 

1) wysokość zabudowy -maks. 12 m 

2) wysokość ścian frontowych - maks. 12 m 

3) wysokość kalenicy budynku-nie reguluje się 

4) różnica wysokości ścian frontowych budynków sąsiednich nie może być większa niż 1,2 m (nie dotyczy to 
wypiętrzeń określonych w pkt. 8.1.) 

6. Regulacje linii zabudowy ciągłych i nieprzekraczalnych: 

- wg rysunku planu. 

7. Regulacje bocznych linii zabudowy: 

- nie dopuszcza się stosowania okien w ścianach leżących wzdłuż bocznej linii zabudowy; maks. długość tych 
ścian ustala się: 12,0 m licząc od linii zabudowy ciągłej lub nieprzekraczalnej, z tolerancją 1,0 m. 
Przekroczenie tej wielkości dopuszcza się tylko pod warunkiem uzyskania na piśmie zgody właścicieli 
działek sąsiadujących. 

8. Regulacje wież i wykuszy: 

1) dopuszcza się wypiętrzenie narożników w postaci wież lub wykuszy budynków położonych na działkach 
narożnych ponad dopuszczalną wysokość określoną w pkt 5.2 i 5.3, przy czym powierzchnia całkowita 
wypiętrzenia nie może przekroczyć 90 m2, 

2) dopuszcza się stosowanie wykuszy zaczynających się nie wyżej niż od poziomu stropu nad parterem i nie 
bliżej niż 3 m od granicy działki sąsiedniej przeznaczonej do zabudowy. Długość rzutu ścian wykuszy 
równoległych do ściany frontowej nie może przekroczyć 1/3 długości ściany frontowej. Maks. wysunięcie 
wykusza przed projektowaną linię zabudowy winno zapewnić strefę co najmniej 1 m nie osłoniętego 
chodnika położonego wzdłuż ulicy przyległej. 

9. Regulacje nachylenia połaci dachowych: 

- maks. kąt nachylenia połaci dachowych - 35° (nie dotyczy dachów mansardowych). 

10. Określenie rzędnej parteru: 

- rzędna parteru budynków w stosunku do rzędnej krawężnika ulicy; 

- przyległej od ± 0,0 do + 0,60 m. 

11. Regulacje wjazdów na teren działki: 

- wjazd na teren działki z ulicy przyległej. Dopuszcza się wjazd dla pojazdów o wysokości 4,5 m i szerokości 
4,5 m. 

12. Regulacje przejść pieszych: 

W miejscach oznaczonych na rys. planu jako ciągi piesze lub pieszo jezdne należy: 

- zapewnić przejście (przejazd)w wysokości co najmniej: 

a) dla ciągów pieszych 3,0 m, 

b) dla ciągów pieszo - jezdnych 4,5 m oraz szerokości określonej na rysunku planu, 

- realizacja w/w przejść (przejazdów) jest uwarunkowana zgodą właścicieli nieruchomości, przez które 
mają one przebiegać. 

13. Regulacje placów i dziedzińców: 
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- wewnętrzne dziedzińce i place w obrębie stref muszą być bezwzględnie dostępne dla niepełnosprawnych. 

14. Regulacje parkingów i garaży: 

1) obligatoryjne bilansowanie potrzeb parkingowych w obrębie posesji (lub zespołu posesji) wg wskaźników 
określonych w § 9. W przypadku niemożności wykonania powyższego ustalenia należy wykazać się 
prawem do użytkowania odpowiedniej ilości miejsc postojowych poza posesją (lub zespołem posesji), 

2) wykorzystanie powierzchni na garaż wielostanowiskowy po zachowaniu warunku określonego w pkt 14.1 - 
wg uznania inwestora, 

3) dopuszcza się realizację co najwyżej jednego budynku garażu wielostanowiskowego w każdej strefie przy 
zachowaniu pozostałych regulacji dla strefy z wyjątkiem pkt 10, 

4) Strefę oznaczoną symbolem UM-2a ustala się obligatoryjnie jako zespoły zorganizowanego parkowania 
w poziomie piwnic. 

Parametry obligatoryjnego przejazdu w poziomie piwnic ustala się: 

- min. wysokość w świetle konstrukcji: 2.20 m 

- min. szerokość w świetle konstrukcji: 6.00 m 

- rzędna nawierzchni przejazdu w stosunku do rzędnej krawężnika ulicy przyległej: 2.50 

- projektowana oś przejazdu: wg rysunku planu. 

Odstępstwo od tej regulacji dopuszcza się pod warunkiem, że cała strefa zostanie objęta 
przedsięwzięciem inwestycyjnym zintegrowanym, w którym zostaną spełnione wskaźniki bilansu 
parkingowego w obrębie inwestycji. 

15. Regulacje rozbudowy, modernizacji oraz kapitalnych remontów budynków istniejących: 

- możliwość rozbudowy, przebudowy, modernizacji bądź kapitalnych remontów budynków istniejących 
dopuszcza się pod warunkiem doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z regulacjami strefy. 

16. Regulacje ogrodzeń: 

1) od strony przyległych do działki publicznych ulic, przejść i placów dopuszcza się jedynie ogrodzenia 
ażurowe pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę ogrodzenia, 

2) pozostałe ogrodzenia wg regulacji i przepisów Kodeksu Cywilnego i budowlanych. 

17. Regulacje zabudowy tymczasowej: 

- zakazuje się budowy i użytkowania budynków tymczasowych z wyjątkiem: 

a) obiektów stanowiących zaplecze budowy użytkowanych wyłącznie przez okres trwania budowy, 

b) obiektów handlowych o kubaturze do 15 m3 i okresie użytkowania do 18 m-cy, przy czym odległość między 
kolejnymi bud. tymczasowymi - min. 30 m w linii prostej. 

18. Regulacje dotyczące drzew istniejących: 

1) obligatoryjne zachowanie istniejących drzew nieowocowych z wyjątkiem drzew wskazanych na rysunku 
planu jako możliwe do likwidacji w przypadku realizacji inwestycji, na warunkach określonych przepisami 
ogólnymi, 

2) odstępstwo od powyższego regulują przepisy w zakresie ochrony środowiska. 

19. Regulacje dotyczące przedsięwzięć zintegrowanych: 

1) dla obszarów oznaczonych na rysunku planu jako obszary, których zabudowa możliwa jest jedynie 
w ramach zintegrowanych przedsięwzięć inwestycyjnych - nie obowiązują regulacje 3.1, 3.2, 3.3 i 20. 

2) w przypadku realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego w pozostałych obszarach - obowiązują wszystkie 
ustalenia strefy, 

3) koncepcja architektoniczna przedsięwzięcia zintegrowanego winna uzyskać akceptację stosownej komisji 
powołanej przez Zarząd Miasta w porozumieniu z Głównym Architektem Miasta. 
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20. Regulacje inne: 

W przypadku realizacji zabudowy na kilku przyległych do siebie scalonych działkach wydzielonych wg 
zasad subparcelacji określonych w p. 3.1 i 3.2, należy wyodrębnić części budynku położone na oddzielnych 
działkach przez wprowadzenie czytelnego podziału architektonicznego widocznego co najmniej w ścianie 
frontowej i przebiegającego przez całą wysokość budynku oraz zastosowanie co najmniej jednego czynnego 
wejścia do każdej części budynku na osobnej działce. 

21. Regulacje specjalne dla strefy: 

1) Dla obszarów położonych w obrębie strefy konserwacji urbanistycznej obowiązują ustalenia wynikające 
z definicji strefy konserwacji urbanistycznej: 

a) zachowanie istniejących linii parcelacji 

b) projekty wszelkich nowych realizacji i przebudów muszą być uzgodnione z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, 

2) w przypadku realizacji nowych obiektów lub adaptacji istniejących budynków z pomieszczeniami na stały 
pobyt ludzi, położonych wzdłuż ulic: Rzeźnickiej, Św. Jana, Judyckiego i Sienkiewicza należy stosować 
techniczne środki ochrony przed hałasem i wibracjami, 

3) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

23. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska: 

1) zakazuje się wprowadzania indywidualnych źródeł ciepła na paliwo stałe, 

2) regulacje dotyczące drzew istniejących-wg pkt 18. 

§ 13. Dla stref oznaczonych symbolem ZK ustala się następujące regulacje szczegółowe: 

Charakter strefy: 

Strefa zieleni i komunikacji publicznej o charakterze śródmiejskim. 

1. Użytkowanie: 

1) obligatoryjne - urządzenie ciągów pieszych i pieszo - jezdnych z zielenią towarzyszącą; 

2) obligatoryjne - otwarcie i odtworzenie przebiegu strumienia "Srebrny"; 

3) obligatoryjne-urządzenie stawu retencyjnego-wg rys. planu (dla strefy ZKs); 

4) urządzenia sieciowe gospodarki komunalnej i łączności z wyłączeniem urządzeń wytwarzania 
i pozyskiwania gazu, elektryczności, wody, gorącej wody, pary wodnej, punktów GPZ, oczyszczania 
ścieków, wysypisk i spalarni śmieci. 

2. Określenie PPC: nie dotyczy 

3. Zasady subparcelacji: 

- nie dopuszcza się subparcelacji z wyjątkiem wydzielenia geodezyjnego terenu stawu i strumienia. 

4. Określenie powierzchni zabudowy działki - nie dotyczy. 

5. Regulacje wysokości zabudowy: 

1) wysokość zabudowy-nie dotyczy 

2) wysokość ścian frontowych - nie dotyczy 

3) wysokość kalenicy bud. - nie dotyczy 

6. Regulacje linii zabudowy - nie dotyczy 

7. Regulacje bocznych linii zabudowy - nie dotyczy 

8. Regulacje wież i wykuszy -nie dotyczy 

9. Regulacje nachylenia połaci dachowych - nie dotyczy 
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10. Określenie rzędnej parteru - nie dotyczy 

11. Regulacje wjazdów na teren działki -nie dotyczy 

12. Regulacje przejść pieszych: 

- obligatoryjne zachowanie punktów wejścia-wyjścia w obszar strefy ZK - wg rysunku planu 

13. Regulacje placów i dziedzińców: 

- pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych 

14. Regulacje parkingów i garaży - nie dotyczy 

15. Regulacje rozbudowy, modernizacji oraz kapitalnych remontów budynków istniejących: 

- nie dopuszcza się możliwości rozbudowy, modernizacji oraz remontów budynków istniejących. 

16. Regulacje ogrodzeń-nie dotyczy 

17. Regulacje zabudowy tymczasowej: 

- zakazuje się budowy i użytkowana budynków tymczasowych z wyjątkiem: 

a) obiektów stanowiących zaplecze budowy użytkowanych wyłącznie na czas trwania budowy; 

b) obiektów handlowych o kubaturze do 15 m3 i okresie użytkowania do 18 m-cy, na warunkach ustalonych 
przez Zarząd Miasta; 

c) jarmarków i targowisk na warunkach ustalonych j/w. 

18. Regulacje dot. drzew istniejących: 

- obligatoryjne zachowanie drzew nieowocowych istniejących, z wyjątkiem drzew wskazanych na rys. planu 
jako możliwe do likwidacji w przypadku realizacji inwestycji - na warunkach określonych przepisami 
ogólnymi. 

19. Regulacje dotyczące przedsięwzięć zintegrowanych: 

- koncepcja architektoniczna przedsięwzięcia zintegrowanego winna uzyskać akceptację stosownej komisji 
powołanej przez Głównego Architekta Miasta. 

20. Regulacje inne: 

- nie dopuszcza się realizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem wolnostojących trafostacji o kubaturze do 
15 m3 oraz obiektów handlowych określonych w p.17. 

21. Regulacje specjalne dla strefy: 

- Wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

22. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska: 

- regulacje dotyczące drzew istniejących-wg p.18. 

§ 14. Dla stref komunikacji publicznej ustala się następujące regulacje szczegółowe: 

1) Ulice, ciągi piesze, parkingi: 

a) O1 KZ 1/2 - ul. Sienkiewicza - ulica zbiorcza Z 1/2; min. szerokość pasa drogowego w liniach 
rozgraniczających 17 m, 

b) O2 KZ 1/2-ul. Św. Jana-ulica zbiorcza Z 1/2, min. szerokość pasa drogowego w liniach 
rozgraniczających -16 m, 

c) O2a KZ 1/2 -istniejące połączenie tunelowe (ul. Św. Jana - ul. Rejtana) - ulica zbiorcza Z 1/2, szerokość 
w liniach rozgraniczających - adaptacja istniejącego pasa drogowego, 

d) O3 KZ 1/2 - ul. Rzeźnicka - ulica zbiorcza Z 1/2; min. szerokość pasa drogowego w liniach 
rozgraniczających 13 m, 
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e) O4 KD 1/2 - ulica projektowana - ulica dojazdowa D 1/2; min. szerokość pasa drogowego w liniach 
rozgraniczających -12m, 

f) O5 KD 1/2 - ul. Sobieskiego - na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Wałowej -ulica dojazdowa D 1/2, 
szer. w liniach rozgraniczających-adaptacja istniejącego pasa drogowego; 

- na odcinku od ul. Wałowej do ul. Puckiej - ciąg pieszo-jezdny, szer. w liniach rozgraniczających-
adaptacja istniejącego pasa drogowego. 

g) O6 KD 1/2 - ul. Wałowa - ulica dojazdowa D 1/2, szerokości w liniach rozgraniczających-adaptacja 
istniejącego pasa drogowego, 

h) O7 KD 1/2 - ulica projektowana - ulica dojazdowa D 1/2, min. szerokość w liniach rozgraniczających - 
12 m, 

i) O8 KD 1/2 -ul. gen. H. Dąbrowskiego -ulica dojazdowa D 1/2; szer. w liniach rozgraniczających - 
adaptacja istniejącego pasa drogowego, 

j) O9 KD 1/2, KX - ul. Pucka - ulica dojazdowa D 1/2; szer. w liniach rozgraniczających-adaptacja 
istniejącego pasa drogowego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do Wałowej -ciąg pieszy (KX), 

k) O10 KD 1/2-ul. Abrahama-ulica dojazdowa D 1/2; min. szerokość pasa drogowego w liniach 
rozgraniczających: 

- adaptacja stanu istniejącego, 

- na odcinku nowoprojektowanym - 10 ¸ 12 m, 

l) O11 KD 1/2 - ul. Wałowa - odcinek na wschód od ulicy Puckiej oraz odcinek projektowany - ulica 
dojazdowa D 1/2; szer. pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 

- adaptacja stanu istniejącego, 

- na odcinku nowoprojektowanym min. 12 m, 

ł) O11 KDa 1/2 - ulica projektowana - ulica dojazdowa D 1/2; "sięgacz" po obu stronach KD 11 
1/2 szer. w liniach rozgraniczających min. 12 m, wg rysunku planu, 

m) O12 KD 1/2 - ul. 12 Marca - ulica dojazdowa D 1/2; szer. w liniach rozgraniczających- adaptacja 
istniejącego pasa drogowego; na odcinku od budynku nr 197 do ul. Puckiej - ciąg pieszo-jezdny, 

n) O13 KPJ - ciąg pieszo - jezdny; szer. w liniach rozgraniczających - wg wydzielenia na rysunku planu, 

o) O14 KPJ - ciąg pieszo - jezdny; szer. w liniach rozgraniczających - wg wydzielenia na rysunku planu, 

p) O15 KPX - ciąg pieszo - jezdny; szer. w liniach rozgraniczających wg wydzielenia na rysunku planu, 

r) O16 KP - parking; 

- obligatoryjna realizacja min 100 MP, dopuszcza się realizację parkingu jednopoziomowego na części 
terenu pod warunkiem wykazania możliwości uzyskania łącznej wymaganej pojemności j/w. 

Rozwiązania techniczne parkingu winny być uzgodnione z Północną Dyrekcją Okręgową Kolei 
Państwowych w Gdańsku oraz uwzględniać należące do PKP, istniejące obiekty infrastruktury 
technicznej. 

Wzdłuż ul. Św. Jana obligatoryjne jest zastosowanie technicznych środków ochrony przed 
hałasem i wibracjami (np. zadrzewienia i zakrzewienia ochronne, ekranowanie). 

s) O17 KP - parking; 

- obligatoryjna realizacja min 300 MP, dopuszcza się realizację parkingu jednopoziomowego na części 
terenu pod warunkiem wykazania możliwości uzyskania łącznej wymaganej pojemności j/w. 

Rozwiązania techniczne parkingu winny być uzgodnione z Północną Dyrekcją Okręgową Kolei 
Państwowych w Gdańsku oraz uwzględniać należące do PKP, istniejące obiekty infrastruktury 
technicznej. 

Wzdłuż ul. Św. Jana obligatoryjne jest zastosowanie technicznych środków ochrony przed 
hałasem i wibracjami (np. zadrzewienia i zakrzewienia ochronne, ekranowanie). 
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t) O18 KP - parking w poziomie terenu, obligatoryjna realizacja min. 12 MP. 

2) Wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

Rozdział 4.
Definicje określeń występujących w planie 

§ 15. 1. 1) Poniższe określenia występujące w planie należy rozumieć następująco: 

a) garaż indywidualny - to budynek lub jego część przeznaczona na stanowisko postojowe jednego pojazdu 
samochodowego, posiadające osobne zamknięcie (bramę, wrota) dla każdego stanowiska postojowego, 

b) linie parcelacji zasadniczej - linie rozgraniczające tereny stref o odmiennych regulacjach szczegółowych, 

c) linie zabudowy - to linie regulujące zabudowę danej działki lub zespołu działek wrysowane w część 
graficzną planu lub określone w tekście planu, 

d) linia zabudowy ciągła - to obligatoryjna linia elewacji frontowej, oznaczająca, że ściana frontowa budynku 
musi znajdować się na tej linii na długości (szerokości) całej działki lub na długości (szerokości) min. 6,0 m 
od granicy działki sąsiedniej. 

Dopuszcza się bramy wjazdowe i podcienie dla pieszych w poziomie przyziemia. 

e) linia zabudowy nieprzekarczalna - oznacza, że obrys budynku nie może przekraczać w żadnym miejscu 
wyznaczonej linii.(nie dotyczy to wykuszy i balkonów). 

f) linia zabudowy boczna-to linia regulacyjna zabudowy znajdująca się na działce budowlanej lub na jej granicy 
od strony sąsiedniej działki budowlanej, prowadząca do styku z frontową linią zabudowy na obszarze działki 
lub jej granicy, 

g) powierzchnia całkowita - powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku - nadziemnych oraz przyziemnej, 
mierzona po obrysie zewnętrznym ścian. Do powierzchni całkowitej zalicza się również powierzchnie loggi, 
galerii i ramp (PN-70/B-02365), 

h) powierzchnia zabudowy - to procent powierzchni działki zajęty przez budynek, 

i) PPC - proporcja powierzchni całkowitej. Wskaźnik intensywności zabudowy, określający stosunek 
powierzchni całkowitej budynku do powierzchni działki. Np. wskaźnik PPC = 2 oznacza, że powierzchnia 
całkowita obiektu wznoszonego na danej działce wyniesie 2 x powierzchnia tej działki - dla np. działki 
o pow. 800 m2, PPC = 2, pow. całkowita obiektu = 2 x 800 m2 = 1600 m2. Uwaga: W przypadku podziałów 
geodezyjnych na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu, w których działki są wydzielane po 
obrysach budynków wokół wydzielonego geodezyjnie dziedzińca, wskaźnik intensywności należy liczyć 
łącznie dla terenów działek pod budynkami wraz z dziedzińcem /podwórzem/, 

j) rzędna krawężnika - to wysokość bezwzględna liczona w m npm. znajdującego się na ulicy przyległej do 
danej działki, liczona w połowie długości ściany frontowej. W przypadku działek przelotowych rzędna 
krawężnika przyjmowana jest w połowie długości ścian frontowych dla każdej części działki przyległej do 
ulicy, 

k) subparcelacja - to wtórny podział stref parcelacji zasadniczej określonych planem na działki, 

l) strefa-obszar ograniczony liniami parcelacji zasadniczej, na którym obowiązują ustalenia planu wg symbolu. 

ł) strefa konserwacji urbanistycznej - oznacza objęcie ścisłą ochroną struktury przestrzennej, w skali 
architektonicznej - w tym restaurację istniejącej substancji. W razie konieczności wymiany substancji 
budowlanej -dopuszczalna rekompozycja historycznej bryły budynku. Projekty wszelkich nowych 
realizacji i przebudów winny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

m) ściana frontowa - to ściana budynku od strony przyległej ulicy lub placu, 

n) zabudowa możliwa jedynie w ramach zintegrowanych przedsięwzięć inwestycyjnych - oznacza to, że nie 
będą wydawane zezwolenia na realizację nie obejmującą całości zespołu w liniach rozgraniczających strefy, 

o) zespół zorganizowanego parkowania w poziomie piwnic - oznacza, że regulacje planu obejmują 
obligatoryjne usytuowanie oraz parametry dojazdu do miejsc parkingowych w poziomie piwnic w obrębie 
strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem UM - 2a. 
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Rozdział 5.
Ustalenia końcowe 

§ 16. W przypadku gdy ulegną zmianie kompetencje lub nazwy organów władz samorządowych lub 
państwowych wymienionych w planie, automatycznie zadania i obowiązki tych organów zostają przejęte przez 
nowopowołane służby gminne lub państwowe. 

§ 17. Dla obszaru objętego uchwałą tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wejherowa zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr XLIII/496/94 z dnia 19 maja 1994 r. 
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 20, poz. 96). 

§ 18. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Wejherowa do: 

1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, 

2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie, 

3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów planu, wydawania na wniosek 
zainteresowanych wypisów i wyrysów z tych dokumentów, na zasadach określonych art. 29 ust. 
2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, 

4) uwidocznienie w planie wymienionym w § 17 zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą. 

§ 19. Traci moc uchwała Nr III/k/VI/91/99 z dnia 23 marca 1999 r. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 18, który wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa 

Leszek Glaza
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