
UCHWAŁA NR VIK/XLVI/549/2014
RADY MIASTA WEJHEROWA

z dnia 1 września 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 
obejmującej odcinek pasa drogowo – kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej 

Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa,

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na podstawie uchwały Nr VIk/XI/158/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia

8 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo – kolejowego od 
Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej, po stwierdzeniu 
nienaruszenia ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wejherowa” (tekst jednolity Nr VIk/XXXIII/393/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r.), 
uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującą 
odcinek pasa drogowo – kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 
do ul. Kociewskiej, zwaną dalej „planem”, obejmującą obszar o powierzchni 34,7ha, jak na rysunku planu.

2. Plan stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 
zatwierdzonego Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. (tekst 
jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 4569 z późn. zm.).

§ 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi, którego przeznaczenie zostało określone w § 3 oraz 
odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod zieleń, ciągi komunikacyjne (w tym podziemne), 
miejsca postojowe, sieci (w tym sieci telekomunikacyjne i infrastruktura telekomunikacyjna) i urządzenia 
infrastruktury technicznej (w tym urządzenia sieciowe oraz obsługujące je obiekty budowlane), oraz 
obiekty małej architektury, chyba że ustalenia planu w poszczególnych kartach terenu stanowią inaczej;

2) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków. Linia nie dotyczy: balkonów, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń 
nad wejściami, ryzalitów, schodów zewnętrznych, pochylni, które mogą przekraczać tą linię o nie więcej 
niż 1,5m, wykuszy, które mogą przekraczać tą linię o nie więcej niż 0,5m, oraz części podziemnych 
obiektów budowlanych;

3) zabudowa – budynki;
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4) dach płaski – dach o nachyleniu poszczególnych połaci maksymalnie 20 stopni;

5) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 
przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na 
jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są 
zagospodarowaniem tymczasowym;

6) powierzchnia biologicznie czynna – teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

7) charakter budynku – należy przez to rozumieć zespół następujących cech budynku: bryła budynku, forma 
architektoniczna, detal architektoniczny (w tym wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych wraz 
z podziałami stolarki), dyspozycja ścian zewnętrznych, materiał, kolorystyka;

8) bryła budynku – należy przez to rozumieć zespół następujących cech budynku: typ zabudowy, kształt 
dachu, rozczłonkowanie;

a) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny, kąt nachylenia połaci,

b) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnicowanie wysokości budynku, cokół, ryzality, wnęki, 
wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony;

9) typ zabudowy – należy przez to rozumieć zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie budynku na 
działce, gabaryty budynku, rodzaj dachu;

10) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – mieszkanie na działce 
wspólnej z obiektem związanym z działalnością gospodarczą. Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania 
w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym łączna powierzchnia użytkowa 
mieszkań nie może przekraczać 250m2;

11) stan istniejący – stan w momencie wejścia w życie planu;

12) szyld – element informacji wizualnej; zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez 
przedsiębiorcę działalności gospodarczej, umieszczony przy witrynie lub wejściu do miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej, zawierający grafikę informacyjno-reklamową określającą nazwę i charakter 
prowadzonej działalności oraz logo firmowe. W przypadku, gdy ilość szyldów na budynku jest większa niż 
jeden, powinny być tej samej wielkości i winny być zgrupowane w miarę możliwości w jednym miejscu na 
elewacji. Zewnętrzna krawędź reklamy na budynku nie może sięgać dalej niż 1m od lica ściany budynku. 
W przypadku, gdy reklama sięga dalej niż 0,12m od lica ściany budynku, jej dolna krawędź nie może 
znajdować się na wysokości mniejszej niż 2,4m nad poziomem terenu znajdującego się pod szyldem;

13) tablica informacyjna – element informacji wizualnej, nie będący przekazem o charakterze reklamowym;

14) nośnik reklamowy – reklama.

§ 3. Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:

1. U/UC – teren zabudowy usługowej, w tym m. in. rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000m2. W terenie U/UC dopuszcza się:

1) usługi (w tym m. in. obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2)

z wyłączeniem:

a) rzemiosła produkcyjnego,

b) szpitali i domów opieki społecznej,

c) baz,

d) składów,

e) usług oświaty;

2) parkingi (w tym wielopoziomowe).

2. KW/KS – teren zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz obsługi transportu drogowego (parking). 
W terenie KW/KS dopuszcza się:
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1) zintegrowany węzeł przesiadkowy obsługujący podsystemy publicznego transportu zbiorowego – kolej 
oraz komunikację autobusową;

2) parkingi (w tym wielopoziomowe);

3) usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000m2, gastronomię.

3. U – teren zabudowy usługowej. W terenie U dopuszcza się:

1) usługi o charakterze publicznym, w tym m.in.: usługi administracji, nauki, oświaty, kultu religijnego, 
kultury, policja, pogotowie, straż pożarna;

2) usługi o charakterze komercyjnym z wyłączeniem:

a) usług produkcyjnych,

b) rzemiosła produkcyjnego,

c) szpitali i domów opieki społecznej,

d) baz,

e) składów,

f) usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

3) parkingi (w tym wielopoziomowe);

4) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;

5) hotele, motele, pensjonaty.

4. U1 – teren zabudowy usługowej. W terenie U1 dopuszcza się:

1) usługi o charakterze publicznym, w tym m.in.: usługi administracji, nauki, oświaty, kultu religijnego, 
kultury, policja, pogotowie, straż pożarna;

2) usługi o charakterze komercyjnym z wyłączeniem:

a) usług produkcyjnych,

b) rzemiosła produkcyjnego,

c) szpitali i domów opieki społecznej,

d) baz,

e) składów,

f) usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

g) stacji benzynowych,

h) usług związanych z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych;

3) parkingi (w tym wielopoziomowe);

4) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;

5) hotele, motele, pensjonaty.

5. U2 – teren zabudowy usługowej. W terenie U2 dopuszcza się:

1) hotele, motele, pensjonaty;

2) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

6. MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. W terenie MN/U 
dopuszcza się:

1) zabudowę jednorodzinną;

2) usługi o charakterze komercyjnym z wyłączeniem:

a) usług produkcyjnych,
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b) rzemiosła produkcyjnego,

c) stacji paliw,

d) myjni samochodowych,

e) szpitali i domów opieki społecznej,

f) baz,

g) składów,

h) hurtowni,

i) usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

7. ZP – teren zieleni urządzonej.

8. WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych.

9. WS/KX – teren wód powierzchniowych śródlądowych oraz publiczny ciąg pieszy. W terenie WS/KX 
dopuszcza się ścieżki rowerowe.

10. KX – teren wydzielonego publicznego ciągu pieszego. W terenie KX dopuszcza się ścieżki rowerowe.

11. KDGP – teren drogi publicznej – ulica główna przyspieszona.

12. KDZ – teren drogi publicznej – ulica zbiorcza.

13. KDL – teren drogi publicznej – ulica lokalna.

14. KDD – teren drogi publicznej – ulica dojazdowa.

15. KDW – teren drogi wewnętrznej.

16. KS – teren obsługi transportu drogowego – parking. W terenie KS dopuszcza się parkingi (w tym 
wielopoziomowe).

17. KK/KW/KS – teren kolejowy z dopuszczeniem: zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz obsługi 
transportu drogowego (parking). Teren KK/KW/KS przeznacza się pod tereny kolejowe – szlaki kolejowe, 
bocznice kolejowe, dworce kolejowe, stacje przeładunkowe, towarowe itp. Ponadto w terenie KK/KW/KS 
dopuszcza się:

1) zintegrowane węzły przesiadkowe obsługujące podsystemy publicznego transportu zbiorowego – kolej oraz 
komunikację autobusową;

2) parkingi (w tym wielopoziomowe).

18. W terenach: KDZ, KDL, KDD, KS dopuszcza się obiekty nie związane z potrzebami drogi np.: kioski 
z prasą, w tym punkty sprzedaży biletów, stróżówki – o powierzchni zabudowy maksymalnie 9m2 i wysokości 
zabudowy maksymalnie 4m, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, reklamy, wyjścia i wyjazdy z parkingów 
podziemnych, itp., w tym również na lokalizacjach tymczasowych, chyba że ustalenia szczegółowe planu 
stanowią inaczej.

19. W terenach: 1.U/UC, 6.KW/KS, 7.U2, 8.U1, 12.U1, 17.KK/KW/KS, 18.KDGP, 22.KDL, 23.KDL, 
24.KDL, 25.KDZ, 26.U, 32.KDD, 47.KDL, 55.KDL znajdują się tereny zamknięte, jak na rysunku planu.

§ 4. 1. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca 
postojowe (mp) dla samochodów osobowych:

1) budynki jednorodzinne, mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą: 
minimum 1mp na mieszkanie;

2) usługi handlu:

a) obiekty o powierzchni sprzedaży do 50m² włącznie: minimum 1mp,

b) obiekty o powierzchni sprzedaży od 50m² do 2000m2 włącznie: minimum 2mp na każde rozpoczęte 
100m² powierzchni sprzedaży oraz minimum 2mp na 10 zatrudnionych,
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c) obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 : minimum 4mp na każde rozpoczęte 100m² 
powierzchni sprzedaży;

3) gastronomia (restauracje, kawiarnie, bary, pizzerie, itp.): minimum 2mp na 10 miejsc konsumpcyjnych oraz 
minimum 2mp na 10 zatrudnionych;

4) usługi zdrowia i opieki społecznej, biura, gabinety, kancelarie, pracownie, poczty, urzędy, banki, rzemiosło 
usługowe, przedszkola, świetlice: minimum 2mp na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej oraz 
minimum 2mp na 10 zatrudnionych;

5) hotele, motele, pensjonaty, obiekty świadczące usługi hotelarskie: minimum 0,6mp na 1 pokój;

6) baseny pływackie, siłownie, inne obiekty sportu i rekreacji: minimum 1mp na każde rozpoczęte 100m² 
powierzchni użytkowej oraz minimum 1mp na 10 zatrudnionych;

7) hurtownie: minimum 2mp na 1000m2 pow. składowej.

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio.

3. Ustala się następujące wskaźniki do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca przeznaczone na 
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową (mpk):

1) dla budynków mieszkalnych: minimum 0mpk;

2) dla pozostałych funkcji, które wymagają zgodnie z ust.: 1, 2 powyżej 3mp: minimum 1mpk.

§ 5. 1. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci, 
urządzeń oraz budynków obsługujących sieciową infrastrukturę techniczną, wydzieleń stanowiących poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a także ciągów komunikacyjnych.

2. Ustalone w planie parametry zabudowy ust. 6. pkt 2, ust.6 pkt 3, ust.6 pkt 4 w poszczególnych kartach 
terenów nie dotyczą działek budowlanych wydzielanych wyłącznie dla urządzeń sieciowych infrastruktury 
technicznej.

3. Punktem odniesienia dla pomiarów liniowych jest oś podłużna wszelkich oznaczeń liniowych.

§ 6. 1. Projektowanie obiektów budowlanych winno odbywać się w sposób zapewniający ochronę ludności 
zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi odrębnymi przepisami.

2. Niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zaopatrzenie ludności z awaryjnych 
studni publicznych zgodnie z przepisami szczególnymi.

3. Należy zapewnić słyszalność syreny alarmowej, tzn. obszar planu winien być objęty zasięgiem 
akustycznym syreny alarmowej, włączonej do scentralizowanego, radiowego systemu alarmowego dla miasta 
Wejherowa.

§ 7. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 55 terenów oznaczone kolejno cyframi od 1 do 55, 
jak na rysunku planu.

2. Ustalenia szczegółowe planu ustalono w poszczególnych kartach terenu.

§ 8. KARTA TERENÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMERY TERENÓW: 1, 2.

2. POWIERZCHNIE: teren nr 1 – 1,28ha, teren nr 2 – 1,10ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: U/UC – teren zabudowy usługowej, w tym m. in. rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2; w poszczególnych terenach dopuszcza się 
łącznie odpowiednio maksymalną powierzchnię sprzedaży w obiektach wielkopowierzchniowych:

1) w terenie nr 1 – 4000m2;

2) w terenie nr 2 – 4000m2.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 3235



4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: istniejące podziały na działki.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – w tym od terenów kolejowych (w terenie 17.KK/KW/KS) – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją: 70%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 5%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0 , maksymalna: 2,1;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 0m, maksymalna: 10m;

6) kształt dachu – płaski;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – minimum 1000m2;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
szczególnych;

2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości drogi krajowej 
nr 6 (w terenie 18.KDGP) oraz terenu kolejowego (w terenie 17.KK/KW/KS) – zastosowanie w miarę 
potrzeby zabezpieczeń gwarantujących ochronę przed ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami 
akustycznymi, doprowadzających poziom hałasu oraz drgań do wartości zgodnych z obowiązującymi 
normami.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – tereny objęte strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych, 
o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m²,

b) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

c) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,
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d) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych ponad najwyższym 
punktem kubatury budynku, jeśli suma wysokości budynku i odległości pomiędzy jego górną krawędzią, 
a górną krawędzią reklamy (w tym m. in. banera), szyldu, tablicy informacyjnej przekroczy maksymalną 
wysokość zabudowy ustaloną w ust. 6 pkt 5,

e) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na 
masztach, wieżach, o wysokości przekraczającej 10m; dopuszcza się wolno stojące reklamy (w tym m. 
in. banery), szyldy, tablice informacyjne na masztach, wieżach, o wysokości nie przekraczającej 10m 
wyłącznie w miejscu prowadzonej działalności, której reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna dotyczy, w ilości: maksymalnie jedna reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna, na punkt usługowy,

f) dopuszcza się reklamy na rusztowaniach rozkładanych na czas trwania budowy wyłącznie związane 
z daną budową,

g) dopuszcza się reklamy, szyldy na budynkach, stanowiące element projektu budowlanego,

h) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie ustala się.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

odległość obiektów budowlanych (w tym m. in. reklam) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 
6 (w terenie 18.KDGP) – zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 1.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa:

a) teren nr 1 – spoza zachodniej granicy planu poprzez teren 17.KK/KW/KS,

b) teren nr 2 – od ulicy w terenie 32.KDD;

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji zgodnie z § 4; dla terenu 1.U/UC dopuszcza się lokalizację 
miejsc postojowych na terenie 22.KDL;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: dla terenu 1.U/UC - 30%, dla terenu 2.U/UC - 0%.
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§ 9. KARTA TERENÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMERY TERENÓW: 3, 4.

2. POWIERZCHNIE: teren nr 3 – 0,29ha, teren nr 4 – 0,01ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: U – teren zabudowy usługowej.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM:

1) istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza się:

a) remonty, przebudowy,

b) dostosowanie zabudowy (w tym m.in. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu 
użytkowania) oraz zagospodarowania terenu do zasad i sposobów zagospodarowania ustalonych dla 
terenu;

2) istniejące podziały na działki.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni

działki budowlanej objętej inwestycją: 60%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 5%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0 , maksymalna: 2,4;

5) wysokość zabudowy:

a) dla terenu 3.U – minimalna: 0m, maksymalna: 10m,

b) dla terenu 4.U – minimalna: 0m, maksymalna: 7m;

6) kształt dachu – płaski lub o symetrycznych kątach nachylenia połaci maksymalnie 30 stopni;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – minimum 1000m2;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
szczególnych;

2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości drogi krajowej 
nr 6 (w terenie 18.KDGP) – zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń gwarantujących ochronę przed 
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ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami akustycznymi, doprowadzających poziom hałasu oraz drgań 
do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – tereny objęte strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

b) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

c) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych ponad najwyższym 
punktem kubatury budynku, jeśli suma wysokości budynku i odległości pomiędzy jego górną krawędzią, 
a górną krawędzią reklamy (w tym m. in. banera), szyldu, tablicy informacyjnej przekroczy maksymalną 
wysokość zabudowy ustaloną w ust. 6 pkt 5,

d) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na 
masztach, wieżach, o wysokości przekraczającej 10m; dopuszcza się wolno stojące reklamy (w tym m. 
in. banery), szyldy, tablice informacyjne na masztach, wieżach, o wysokości nie przekraczającej 10m 
wyłącznie w miejscu prowadzonej działalności, której reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna dotyczy, w ilości: maksymalnie jedna reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna, na punkt usługowy,

e) dopuszcza się reklamy na rusztowaniach rozkładanych na czas trwania budowy wyłącznie związane 
z daną budową,

f) dopuszcza się reklamy, szyldy na budynkach, stanowiące element projektu budowlanego,

g) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych, 
o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m²,

h) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

odległość obiektów budowlanych (w tym m. in. reklam) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 
6 (w terenie 18.KDGP) – zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 1.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa:

a) teren nr 3 – poprzez istniejący zjazd z drogi krajowej nr 6 w terenie 18.KDGP, a także od ulicy w terenie 
21.KDL,

b) teren nr 4 – spoza granic planu;

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji zgodnie z § 4;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 3235



4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 10. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 5.

2. POWIERZCHNIA: 0,92ha.

3. PRZEZNACZENIA TERENU: U2 – teren zabudowy usługowej.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni

działki budowlanej objętej inwestycją: 60%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 5%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0 , maksymalna: 2,4;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 0m, maksymalna: 12m;

6) kształt dachu – płaski lub o symetrycznych kątach nachylenia połaci maksymalnie 30 stopni;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000m2;

8) dopuszcza się maksymalnie 1 budynek na terenie (nie dotyczy budynków infrastruktury technicznej).

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 3235



2) powierzchnia działki – minimum 1000m2;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
szczególnych;

2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości drogi krajowej 
nr 6 (w terenie 18.KDGP) – zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń gwarantujących ochronę przed 
ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami akustycznymi, doprowadzających poziom hałasu oraz drgań 
do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2.

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

b) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

c) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,

d) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych ponad najwyższym 
punktem kubatury budynku, jeśli suma wysokości budynku i odległości pomiędzy jego górną krawędzią, 
a górną krawędzią reklamy (w tym m. in. banera), szyldu, tablicy informacyjnej przekroczy maksymalną 
wysokość zabudowy ustaloną w ust. 6 pkt 5,

e) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na 
masztach, wieżach, o wysokości przekraczającej 10m; dopuszcza się wolno stojące reklamy (w tym m. 
in. banery), szyldy, tablice informacyjne na masztach, wieżach, o wysokości nie przekraczającej 10m 
wyłącznie w miejscu prowadzonej działalności, której reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna dotyczy, w ilości: maksymalnie jedna reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna, na punkt usługowy,

f) dopuszcza się reklamy na rusztowaniach rozkładanych na czas trwania budowy wyłącznie związane 
z daną budową,

g) dopuszcza się reklamy, szyldy na budynkach, stanowiące element projektu budowlanego,

h) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych, 
o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m²;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

odległość obiektów budowlanych (w tym m.in. reklam) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 
6 (w terenie 18.KDGP) – zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 1.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:
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1) dostępność drogowa – poprzez istniejący zjazd z drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP), od ulic 
w terenach: 20.KDZ, 35.KDW, poprzez teren 9.U oraz spoza granic planu;

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji zgodnie z § 4;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: dopuszcza 
się zagospodarowanie tymczasowe w formie parkingu do czasu zagospodarowania zgodnego z planem.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 11. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 6.

2. POWIERZCHNIA: 0,9ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: KW/KS – teren zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz obsługi 
transportu drogowego (parking), bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni

działki budowlanej objętej inwestycją: 80%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 5%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0 , maksymalna: 3,2;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 0m, maksymalna: 10m;

6) kształt dachu – płaski;
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7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – minimum 1000m2;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
szczególnych;

2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości drogi krajowej 
nr 6 (w terenie 18.KDGP) oraz terenu kolejowego (w terenie 17.KK/KW/KS) – zastosowanie w miarę 
potrzeby zabezpieczeń gwarantujących ochronę przed ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami 
akustycznymi, doprowadzających poziom hałasu oraz drgań do wartości zgodnych z obowiązującymi 
normami.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych, 
o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m²,

b) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

c) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

d) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych ponad najwyższym 
punktem kubatury budynku, jeśli suma wysokości budynku i odległości pomiędzy jego górną krawędzią, 
a górną krawędzią reklamy (w tym m. in. banera), szyldu, tablicy informacyjnej przekroczy maksymalną 
wysokość zabudowy ustaloną w ust. 6 pkt 5,

e) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na 
masztach, wieżach, o wysokości przekraczającej 10m; dopuszcza się wolno stojące reklamy (w tym m. 
in. banery), szyldy, tablice informacyjne na masztach, wieżach, o wysokości nie przekraczającej 10m 
wyłącznie w miejscu prowadzonej działalności, której reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna dotyczy, w ilości: maksymalnie jedna reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna, na punkt usługowy,

f) dopuszcza się reklamy na rusztowaniach rozkładanych na czas trwania budowy wyłącznie związane 
z daną budową,

g) dopuszcza się reklamy, szyldy na budynkach, stanowiące element projektu budowlanego,

h) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie ustala się.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – zgodnie z ust. 9 pkt 2;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;
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4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

odległość obiektów budowlanych (w tym m.in. reklam) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 
6 (w terenie 18.KDGP) – zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 1.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: dopuszcza się zabudowę na granicy działek budowlanych, z zastrzeżeniem 
ust. 6 pkt 1.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od ulicy w terenie 32.KDD;

2) parkingi – minimum 10 miejsc postojowych;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 12. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 7.

2. POWIERZCHNIA: 0,22ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: U2 – teren zabudowy usługowej.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1) stosuje się zasady zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9;

2) nową zabudowę, w tym ogrodzenia oraz obiekty małej architektury zharmonizować pod względem zasad 
podziałów i proporcji, a także detali i kolorystyki oraz zastosowanych materiałów budowlanych z formami 
najbliższego sąsiedztwa (w tym z budynkiem dworca kolejowego), a także podporządkować celowi 
uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego.
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6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni

działki budowlanej objętej inwestycją: 20%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 5%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0 , maksymalna: 0,9;

5) wysokość zabudowy:

a) dla obszaru wyznaczonego liniami wewnętrznego podziału, jak na rysunku planu – minimalna: 0m, 
maksymalna: 8m (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice),

b) dla pozostałego obszaru objętego maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ustalonymi 
w ust. 6 pkt 1 – minimalna: 7m, maksymalna: 12m (maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne; 
dopuszcza się piwnice);

6) poziom posadzki parteru nad terenem przy głównym wejściu do budynku – maksymalnie 0,5m;

7) kształt dachu – płaski lub dwuspadowy o symetrycznych kątach nachylenia połaci 15-30 stopni;

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – minimum 1000m2;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak 
dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach szczególnych.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. 
DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady zawarte 
w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

b) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

c) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,

d) zakaz lokalizacji reklam na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą w miejscu jej prowadzenia o maksymalnej powierzchni 0,6 m2, 
umieszczanych na budynkach wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru i stanowiących integralną część 
projektu elewacji; dopuszcza się nie więcej niż jeden szyld na jeden obiekt usługowy, nie dopuszcza się 
mocowania szyldów do elementów detalu architektonicznego oraz ich przesłaniania,
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e) wszelkie inwestycje (w tym m.in. nowe realizacje, przebudowy, zagospodarowanie terenu oraz wycinka 
i nasadzenia drzew i krzewów) wymagają uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków,

f) w przypadku działań o których mowa w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta Wejherowa, mają zastosowanie przepisy 
w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego (dotyczy również wycinki 
i nasadzenia drzew i krzewów);

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: zgodnie z ust. 9 pkt 2 lit. f.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od ulic w terenach: 46.KDL, 55.KDL oraz spoza granic planu;

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji zgodnie z § 4;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 13. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 8.

2. POWIERZCHNIA: 0,34ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: U1 – teren zabudowy usługowej.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM:

1) istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza się (z uwzględnieniem ust. 9 pkt 3):

a) remonty, przebudowy,
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b) dostosowanie zabudowy (w tym m. in. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu 
użytkowania) oraz zagospodarowania terenu do zasad i sposobów zagospodarowania ustalonych dla 
terenu;

2) istniejące podziały na działki.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1) stosuje się zasady zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9;

2) nową zabudowę, w tym ogrodzenia oraz obiekty małej architektury zharmonizować pod względem zasad 
podziałów i proporcji, a także detali i kolorystyki oraz zastosowanych materiałów budowlanych z formami 
najbliższego sąsiedztwa (w tym z budynkiem dworca kolejowego), a także podporządkować celowi 
uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – w tym od terenów kolejowych (w terenie 17.KK/KW/KS) – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni

działki budowlanej objętej inwestycją:

a) dla obszaru wyznaczonego liniami wewnętrznego podziału, jak na rysunku planu: 60%,

b) dla pozostałego obszaru: 90%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją:

a) dla obszaru wyznaczonego liniami wewnętrznego podziału, jak na rysunku planu: 5%,

b) dla pozostałego obszaru: 1%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją:

a) dla obszaru wyznaczonego liniami wewnętrznego podziału, jak na rysunku planu: 2,4,

b) dla pozostałego obszaru: 3,6;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 6m, maksymalna: 10m;

6) kształt dachu – dwuspadowy o symetrycznych kątach nachylenia połaci 15-30 stopni;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000m2;

8) akcent przestrzenny np. w formie wieżyczki, wykusza, na zakończeniu osi ulicy Kopernika, orientacyjna 
lokalizacja jak na rysunku planu.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki: minimum 1000m2;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
szczególnych;

2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości terenu 
kolejowego (w terenie 17.KK/KW/KS) – zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń gwarantujących 
ochronę przed ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami akustycznymi, doprowadzających poziom 
hałasu oraz drgań do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.
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9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. 
DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady zawarte 
w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) w warstwie zewnętrznej budynków należy stosować tradycyjne materiały budowlane (cegła ceramiczna, 
tynk, piaskowiec, granit, wapień, dachówka ceramiczna, drewno, żelazo kute, mosiądz, miedź, cynk, 
ołów itp.) oraz detale architektoniczne wywodzące się z form historycznych,

b) zakaz lokalizacji reklam na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą w miejscu jej prowadzenia o maksymalnej powierzchni 0,6 m2, 
umieszczanych na budynkach wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru i stanowiących integralną część 
projektu elewacji; dopuszcza się nie więcej niż jeden szyld na jeden obiekt usługowy, nie dopuszcza się 
mocowania szyldów do elementów detalu architektonicznego oraz ich przesłaniania,

c) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

d) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

e) w przypadku działań o których mowa w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta Wejherowa, mają zastosowanie przepisy 
w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego (dotyczy również wycinki 
i nasadzenia drzew i krzewów),

f) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – budynki o wartościach historyczno-kulturowych, 
figurujące w Gminnej Ewidencji Zabytków – oznaczone na rysunku planu – ochronie podlega historyczny 
charakter budynków.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

zgodnie z ust. 9 pkt 2 lit. e.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: dopuszcza się zabudowę na granicy działek budowlanych, z zastrzeżeniem 
ust. 6 pkt 1.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od ulicy w terenie 47.KDL;

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji zgodnie z § 4; dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych 
w terenie 26.U;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
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8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 14. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 9.

2. POWIERZCHNIA: 0,82ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: U – teren zabudowy usługowej.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM:

1) istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza się (z uwzględnieniem ust. 9 pkt 3):

a) remonty, przebudowy,

b) dostosowanie zabudowy (w tym m.in. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu 
użytkowania) oraz zagospodarowania terenu do zasad i sposobów zagospodarowania ustalonych dla 
terenu;

2) istniejące podziały na działki.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni

działki budowlanej objętej inwestycją: 60%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 5%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0 , maksymalna: 2,4;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 0m, maksymalna: 10m;

6) kształt dachu – płaski lub o symetrycznych kątach nachylenia połaci maksymalnie 45 stopni;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – minimum 1000m2;
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3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
szczególnych;

2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości drogi krajowej 
nr 6 (w terenie 18.KDGP) – zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń gwarantujących ochronę przed 
ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami akustycznymi, doprowadzających poziom hałasu oraz drgań 
do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

b) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

c) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych ponad najwyższym 
punktem kubatury budynku, jeśli suma wysokości budynku i odległości pomiędzy jego górną krawędzią, 
a górną krawędzią reklamy (w tym m. in. banera), szyldu, tablicy informacyjnej przekroczy maksymalną 
wysokość zabudowy ustaloną w ust. 6 pkt 5,

d) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na 
masztach, wieżach, o wysokości przekraczającej 10m; dopuszcza się wolno stojące reklamy (w tym m. 
in. banery), szyldy, tablice informacyjne na masztach, wieżach, o wysokości nie przekraczającej 10m 
wyłącznie w miejscu prowadzonej działalności, której reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna dotyczy, w ilości: maksymalnie jedna reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna, na punkt usługowy,

e) dopuszcza się reklamy na rusztowaniach rozkładanych na czas trwania budowy wyłącznie związane 
z daną budową,

f) dopuszcza się reklamy, szyldy na budynkach, stanowiące element projektu budowlanego,

g) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych, 
o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m²,

h) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – budynek o wartościach historyczno-kulturowych, 
figurujący w Gminnej Ewidencji Zabytków – oznaczony na rysunku planu – ochronie podlega historyczny 
charakter budynku.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

odległość obiektów budowlanych (w tym m. in. reklam) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 
6 (w terenie 18.KDGP) – zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 1.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.
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13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od ulicy w terenie 20.KDZ; należy zapewnić dostępność drogową do terenu 5.U2;

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji zgodnie z § 4;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 15. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 10.

2. POWIERZCHNIA: 0,13ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZP – teren zieleni urządzonej, z uwzględnieniem

ust. 12.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy – nie dotyczy;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni

działki budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 55%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

5) wysokość zabudowy – nie dotyczy;

6) kształt dachu – nie dotyczy;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – nie ustala się.
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7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – nie ustala się;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: wprowadzenie zadrzewień w formie grup 
gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów,

b) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 3m²,

c) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych emitujących zmienne światło, w tym m.in. typu LED, 
stroboskopy,

d) ustala się lokalizację tablic informacyjnych nie wyżej niż 3m nad terenem,

e) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – zgodnie z przeznaczeniem terenu.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

odległość obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP) 
– zgodnie z przepisami.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: zakaz zabudowy.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od ulic w terenach: 52.KDD;

2) parkingi – istniejące; dopuszcza się miejsca postojowe dla rowerów;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;
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7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 16. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. 1. NUMER TERENU: 11.

2. POWIERZCHNIA: 0,02ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: U1 – teren zabudowy usługowej.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza się:

a) remonty, przebudowy,

b) dostosowanie zabudowy (w tym m.in. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania) 
oraz zagospodarowania terenu do zasad i sposobów zagospodarowania ustalonych dla terenu.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1) stosuje się zasady zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9;

2) nową zabudowę, w tym ogrodzenia oraz obiekty małej architektury zharmonizować pod względem zasad 
podziałów i proporcji, a także detali i kolorystyki oraz zastosowanych materiałów budowlanych z formami 
najbliższego sąsiedztwa (w tym z budynkiem dworca kolejowego), a także podporządkować celowi 
uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami; dopuszcza się zabudowę na granicy działki;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni

działki budowlanej objętej inwestycją: 80%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 1%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0 , maksymalna: 1,6;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 4m, maksymalna: 10m; dla budynku z dachem płaskim dopuszcza się 
maksymalnie dwie kondygnacje, dla budynku z dachem o minimalnym nachyleniu połaci 30 stopni 
dopuszcza się maksymalnie trzy kondygnacje;

6) kształt dachu – dowolny;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: nie ustala się.
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7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – nie ustala się;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
szczególnych;

2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości terenu 
kolejowego (w terenie 17.KK/KW/KS) – zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń gwarantujących 
ochronę przed ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami akustycznymi, doprowadzających poziom 
hałasu oraz drgań do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. 
DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady zawarte 
w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) w warstwie zewnętrznej budynku należy stosować tradycyjne materiały budowlane (cegła ceramiczna, 
tynk, piaskowiec, granit, wapień, dachówka ceramiczna, drewno, żelazo kute, mosiądz, miedź, cynk, 
ołów itp.) oraz detale architektoniczne wywodzące się z form historycznych,

b) zakaz lokalizacji reklam na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą w miejscu jej prowadzenia o maksymalnej powierzchni 0,6 m2, 
umieszczanych na budynkach wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru i stanowiących integralną część 
projektu elewacji; dopuszcza się nie więcej niż jeden szyld na jeden obiekt usługowy, nie dopuszcza się 
mocowania szyldów do elementów detalu architektonicznego oraz ich przesłaniania,

c) w przypadku działań o których mowa w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta Wejherowa, mają zastosowanie przepisy 
w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego (dotyczy również wycinki 
i nasadzenia drzew i krzewów),

d) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

e) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

f) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,

g) zachowanie i ochrona istniejącego starodrzewia;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

zgodnie z ust. 9 pkt 2 lit. c.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:
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1) dostępność drogowa – od ulic w terenach: 23.KDL, 47.KDL, poprzez teren 45.ZP oraz spoza granic planu;

2) parkingi – minimum 0 miejsc postojowych;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 17. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 12.

2. POWIERZCHNIA: 0,01ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: U1 – teren zabudowy usługowej.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM:

1) istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza się (z uwzględnieniem ust. 9 pkt 3):

a) remonty, przebudowy,

b) dostosowanie zabudowy (w tym m.in. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu 
użytkowania) oraz zagospodarowania terenu do zasad i sposobów zagospodarowania ustalonych dla 
terenu;

2) istniejące podziały na działki.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1) stosuje się zasady zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9;

2) nową zabudowę, w tym ogrodzenia oraz obiekty małej architektury zharmonizować pod względem zasad 
podziałów i proporcji, a także detali i kolorystyki oraz zastosowanych materiałów budowlanych z formami 
najbliższego sąsiedztwa (w tym z budynkiem dworca kolejowego), a także podporządkować celowi 
uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – w tym od terenów kolejowych (w terenie 17.KK/KW/KS) – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
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działki budowlanej objętej inwestycją: 60%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 5%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0 , maksymalna: 0,6;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 4m, maksymalna: 5m;

6) kształt dachu – dwuspadowy o symetrycznych kątach nachylenia połaci 15-30 stopni;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: nie ustala się.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – nie ustala się;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
szczególnych;

2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości terenu 
kolejowego (w terenie 17.KK/KW/KS) – zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń gwarantujących 
ochronę przed ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami akustycznymi, doprowadzających poziom 
hałasu oraz drgań do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. 
DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady zawarte 
w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) w warstwie zewnętrznej budynków należy stosować tradycyjne materiały budowlane (cegła ceramiczna, 
tynk, piaskowiec, granit, wapień, dachówka ceramiczna, drewno, żelazo kute, mosiądz, miedź, cynk, 
ołów itp.) oraz detale architektoniczne wywodzące się z form historycznych,

b) zakaz lokalizacji reklam na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą w miejscu jej prowadzenia o maksymalnej powierzchni 0,6 m2, 
umieszczanych na budynkach wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru i stanowiących integralną część 
projektu elewacji; dopuszcza się nie więcej niż jeden szyld na jeden obiekt usługowy, nie dopuszcza się 
mocowania szyldów do elementów detalu architektonicznego oraz ich przesłaniania,

c) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

d) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

e) w przypadku działań o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta Wejherowa, mają zastosowanie przepisy 
w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego (dotyczy również wycinki 
i nasadzenia drzew i krzewów),

f) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;
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3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – budynek o wartościach historyczno-kulturowych, 
figurujący w Gminnej Ewidencji Zabytków – oznaczony na rysunku planu – ochronie podlega historyczny 
charakter budynku.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

zgodnie z ust. 9 pkt 2 lit. e.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: dopuszcza się zabudowę na granicy działek budowlanych, z zastrzeżeniem 
ust. 6 pkt 1.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od ulic w terenach: 23.KDL, 47.KDL;

2) parkingi – minimum 0 miejsc postojowych;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 18. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 13.

2. POWIERZCHNIA: 0,05ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,
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b) pozostałe – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni

działki budowlanej objętej inwestycją: 30%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 25%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0 , maksymalna: 0,9;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 0m, maksymalna: 11m;

6) formy zabudowy – bliźniacze;

7) kształt dachu – dwu lub wielospadowy o symetrycznych kątach nachylenia połaci 30-45 stopni;

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 500m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – minimum 500m2;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) wprowadzenie zadrzewień w formie grup gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi;

2) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
szczególnych;

3) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości drogi krajowej 
nr 6 (w terenie 18.KDGP) – zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń gwarantujących ochronę przed 
ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami akustycznymi, doprowadzających poziom hałasu oraz drgań 
do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2,

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

b) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

c) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych ponad najwyższym 
punktem kubatury budynku, jeśli suma wysokości budynku i odległości pomiędzy jego górną krawędzią, 
a górną krawędzią reklamy (w tym m. in. banera), szyldu, tablicy informacyjnej przekroczy maksymalną 
wysokość zabudowy ustaloną w ust. 6 pkt 5,

d) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na 
masztach, wieżach, o wysokości przekraczającej 10m; dopuszcza się wolno stojące reklamy (w tym m. 
in. banery), szyldy, tablice informacyjne na masztach, wieżach, o wysokości nie przekraczającej 10m 
wyłącznie w miejscu prowadzonej działalności, której reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna dotyczy, w ilości: maksymalnie jedna reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna, na punkt usługowy,
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e) dopuszcza się reklamy na rusztowaniach rozkładanych na czas trwania budowy wyłącznie związane 
z daną budową,

f) dopuszcza się reklamy, szyldy na budynkach, stanowiące element projektu budowlanego,

g) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych, 
o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m²,

h) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

odległość obiektów budowlanych (w tym m. in. reklam) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 
6 (w terenie 18.KDGP) – zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 1.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: dopuszcza się zabudowę na granicy działek budowlanych, z zastrzeżeniem 
ust. 6 pkt 1.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – spoza granic planu;

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji zgodnie z § 4;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 19. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 14.

2. POWIERZCHNIA: 0,25ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: KS – teren obsługi transportu drogowego – parking.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.
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5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni

działki budowlanej objętej inwestycją: 60%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 10%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją: 1,8;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 4,5m, maksymalna: 10m;

6) kształt dachu – płaski lub dwuspadowy o symetrycznych kątach nachylenia połaci maksymalnie 30 stopni;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 1000m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – minimum 1000m2;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) zachowanie istniejącego szpaleru drzew wzdłuż południowej granicy terenu;

2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości drogi krajowej 
nr 6 (w terenie 18.KDGP) – zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń gwarantujących ochronę przed 
ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami akustycznymi, doprowadzających poziom hałasu oraz drgań 
do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) w warstwie zewnętrznej budynków należy stosować tradycyjne materiały budowlane (cegła ceramiczna, 
tynk, piaskowiec, granit, wapień, dachówka ceramiczna, drewno, żelazo kute, mosiądz, miedź, cynk, 
ołów itp.) oraz detale architektoniczne wywodzące się z form historycznych,

b) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych, 
o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m²,

c) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

d) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

e) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,
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f) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych ponad najwyższym 
punktem kubatury budynku, jeśli suma wysokości budynku i odległości pomiędzy jego górną krawędzią, 
a górną krawędzią reklamy (w tym m. in. banera), szyldu, tablicy informacyjnej przekroczy maksymalną 
wysokość zabudowy ustaloną w ust. 6 pkt 5,

g) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na 
masztach, wieżach, o wysokości przekraczającej 10m; dopuszcza się wolno stojące reklamy (w tym m. 
in. banery), szyldy, tablice informacyjne na masztach, wieżach, o wysokości nie przekraczającej 10m 
wyłącznie w miejscu prowadzonej działalności, której reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna dotyczy, w ilości: maksymalnie jedna reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna, na punkt usługowy,

h) dopuszcza się reklamy na rusztowaniach rozkładanych na czas trwania budowy wyłącznie związane 
z daną budową,

i) dopuszcza się reklamy, szyldy na budynkach, stanowiące element projektu budowlanego.

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

odległość obiektów budowlanych (w tym m. in. reklam) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 
6 (w terenie 18.KDGP) – zgodnie z przepisami.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od ulicy w terenie 29.KDD;

2) parkingi – zgodnie z przeznaczeniem terenu;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej,

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 20. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 15.
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2. POWIERZCHNIA: 0,24ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: U/UC – teren zabudowy usługowej, w tym m. in. rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2; dopuszcza się łącznie maksymalnie 4000m2 

powierzchni sprzedaży w obiektach wielkopowierzchniowych.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: istniejące podziały na działki.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – w tym od terenów kolejowych (w terenie 17.KK/KW/KS) – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją: 70%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 5%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0 , maksymalna: 2,8;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 0m, maksymalna: 10m;

6) kształt dachu – płaski;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – minimum 1000m2;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
szczególnych;

2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości drogi krajowej 
nr 6 (w terenie 18.KDGP) oraz terenu kolejowego (w terenie 17.KK/KW/KS) – zastosowanie w miarę 
potrzeby zabezpieczeń gwarantujących ochronę przed ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami 
akustycznymi, doprowadzających poziom hałasu oraz drgań do wartości zgodnych z obowiązującymi 
normami.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych, 
o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m²,
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b) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

c) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

d) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych ponad najwyższym 
punktem kubatury budynku, jeśli suma wysokości budynku i odległości pomiędzy jego górną krawędzią, 
a górną krawędzią reklamy (w tym m. in. banera), szyldu, tablicy informacyjnej przekroczy maksymalną 
wysokość zabudowy ustaloną w ust. 6 pkt 5,

e) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na 
masztach, wieżach, o wysokości przekraczającej 10m; dopuszcza się wolno stojące reklamy (w tym m. 
in. banery), szyldy, tablice informacyjne na masztach, wieżach, o wysokości nie przekraczającej 10m 
wyłącznie w miejscu prowadzonej działalności, której reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna dotyczy, w ilości: maksymalnie jedna reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna, na punkt usługowy,

f) dopuszcza się reklamy na rusztowaniach rozkładanych na czas trwania budowy wyłącznie związane 
z daną budową,

g) dopuszcza się reklamy, szyldy na budynkach, stanowiące element projektu budowlanego,

h) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie ustala się.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

odległość obiektów budowlanych (w tym m. in. reklam) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 
6 (w terenie 18.KDGP) – zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 1.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – poprzez jeden zjazd z drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji zgodnie z § 4;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.
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§ 21. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 16.

2. POWIERZCHNIA: 0,1ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: U/UC – teren zabudowy usługowej, w tym m. in. rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją: 75%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 5%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0 , maksymalna: 2,0;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 4,5m, maksymalna: 10m;

6) kształt dachu – płaski;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: nie ustala się.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – dowolna;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak 
dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach szczególnych.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych, 
o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m²,

b) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,
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c) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

d) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,

e) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na 
masztach, wieżach, o wysokości przekraczającej 10m; dopuszcza się wolno stojące reklamy (w tym m. 
in. banery), szyldy, tablice informacyjne na masztach, wieżach, o wysokości nie przekraczającej 10m 
wyłącznie w miejscu prowadzonej działalności, której reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna dotyczy, w ilości: maksymalnie jedna reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna, na punkt usługowy,

f) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych ponad najwyższym 
punktem kubatury budynku, jeśli suma wysokości budynku i odległości pomiędzy jego górną krawędzią, 
a górną krawędzią reklamy (w tym m. in. banera), szyldu, tablicy informacyjnej przekroczy maksymalną 
wysokość zabudowy ustaloną w ust. 6 pkt 5,

g) dopuszcza się reklamy na rusztowaniach rozkładanych na czas trwania budowy wyłącznie związane 
z daną budową,

h) dopuszcza się reklamy, szyldy na budynkach, stanowiące element projektu budowlanego;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

odległość obiektów budowlanych (w tym m. in. reklam) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 
6 (w terenie 18.KDGP) – zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 1.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – spoza granic planu;

2) parkingi – minimum 0 miejsc postojowych;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.
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§ 22. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 17.

2. POWIERZCHNIA: 12,24ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: KK/KW/KS – teren kolejowy z dopuszczeniem: zintegrowanego 
węzła przesiadkowego oraz obsługi transportu drogowego (parking), bez ustalania proporcji pomiędzy 
funkcjami.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza się (z uwzględnieniem ust. 9 pkt 
3):

a) remonty, przebudowy,

b) dostosowanie zabudowy (w tym m.in. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania) 
oraz zagospodarowania terenu do zasad i sposobów zagospodarowania ustalonych dla terenu.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe, w tym od ulicy głównej przyspieszonej (odcinek drogi krajowej nr 6 w terenie 18.KDGP) – 
zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni

działki budowlanej objętej inwestycją:

a) dla parkingów: 80%,

b) dla pozostałej zabudowy: 20%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 1%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją:

a) dla parkingów – minimalna: 0, maksymalna: 2,4,

b) dla pozostałej zabudowy – minimalna: 0, maksymalna: 0,4;

5) wysokość zabudowy:

a) dla zabudowy, o której mowa w ust. 9 pkt 3 – zgodnie z parametrami historycznymi z uwzględnieniem 
pkt ust. 9 pkt 2 lit. c,

b) dla parkingów – minimalna: 0m, maksymalna: 10m,

c) dla pozostałej zabudowy – zgodnie z przepisami;

6) kształt dachu:

a) dla zabudowy, o której mowa w ust. 9 pkt 3 – zgodnie z parametrami historycznymi z uwzględnieniem 
pkt ust. 9 pkt 2 lit. c,

b) dla pozostałej zabudowy – płaski lub dwuspadowy o symetrycznych kątach nachylenia połaci 
maksymalnie 30 stopni;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: nie ustala się;
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8) parkingi kubaturowe dopuszcza się w odległości nie mniejszej niż 80m od ścian zewnętrznych istniejącego 
budynku dworca.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – dowolna;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: maksymalne zachowanie istniejącej zieleni 
wysokiej.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) fragment terenu objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta 
Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją z dnia 26.02.1979 r. 
oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 957 (dawny numer rejestru 818), jak na rysunku planu, dla której 
stosuje się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2,

b) fragment terenu objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady 
zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) dla obszaru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. a zakaz lokalizacji reklam,

b) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam oraz tablic informacyjnych, o powierzchni ekspozycyjnej 
powyżej 6m²,

c) dla obszaru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. a w przypadku działań o których mowa w Ustawie 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta 
Wejherowa, mają zastosowanie przepisy w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego (dotyczy również wycinki i nasadzenia drzew i krzewów),

d) dla obszaru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. b, zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), 
szyldów, tablic informacyjnych ponad najwyższym punktem kubatury budynku, jeśli suma wysokości 
budynku i odległości pomiędzy jego górną krawędzią, a górną krawędzią reklamy (w tym m. in. banera), 
szyldu, tablicy informacyjnej przekroczy maksymalną wysokość zabudowy ustaloną w ust. 6 pkt 5,

e) dla obszaru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. b, zakaz lokalizacji wolno stojących reklam (w tym m. in. 
banerów), szyldów, tablic informacyjnych na masztach, wieżach, o wysokości przekraczającej 10m; 
dopuszcza się wolno stojące reklamy (w tym m. in. banery), szyldy, tablice informacyjne na masztach, 
wieżach, o wysokości nie przekraczającej 10m wyłącznie w miejscu prowadzonej działalności, której 
reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica informacyjna dotyczy,

f) dla obszaru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. b, dopuszcza się reklamy na rusztowaniach rozkładanych 
na czas trwania budowy wyłącznie związane z daną budową,

g) dla obszaru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. b, dopuszcza się reklamy, szyldy na budynkach, 
stanowiące element projektu budowlanego,

h) zakaz tablic informacyjnych emitujących zmienne światło, w tym m. in. typu LED, stroboskopy,

i) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

j) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – budynki (dworzec kolejowy, budynek 
administracyjno-magazynowy [ekspedycja kolejowa], wiata peronu) o wartościach historyczno-
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kulturowych, figurujące w Gminnej Ewidencji Zabytków – oznaczone na rysunku planu – ochronie podlega 
historyczny charakter budynków i budowli; ustala się zakaz zwiększania wysokości budynku (nadbudowy) 
i budowli.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – zgodnie z ust. 9 pkt 2;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

1) obszar szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Cedron, jak na rysunku planu – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odległość obiektów budowlanych (w tym m. in. reklam) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 
6 (w terenie 18.KDGP) – zgodnie z przepisami;

3) zgodnie z ust. 9 pkt 2 lit. c.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: obszar lokalizacji elementów konstrukcyjnych związanych z infrastrukturą 
drogową w terenie 22.KDL, jak na rysunku planu.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od ulic w terenach: 32.KDD, 23.KDL, 19.KDZ, 25.KDZ, 24.KDL, poprzez 
istniejące zjazdy z drogi krajowej nr 6 w terenie 18.KDGP oraz spoza granic planu; dopuszcza się 
dostępność drogową od ulicy 22.KDL; dopuszcza się dojazd do terenów: 43.WS, 40.KX; dopuszcza się 
dojazd do terenu 1.U/UC spoza zachodniej granicy planu;

2) parkingi – dopuszcza się;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.
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§ 23. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 18.

2. POWIERZCHNIA: 10,16ha.

3. KLASA DROGI: KDGP – teren drogi publicznej – ulica główna przyspieszona (odcinek drogi krajowej 
nr 6).

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – nie ustala się;

2) przekrój – nie ustala się;

3) dostępność do terenów przyległych – poprzez istniejące skrzyżowania i istniejące zjazdy; dopuszcza się 
likwidację istniejących zjazdów;

4) wyposażenie – nie ustala się.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: poprzez połączenie z Obwodnicą Trójmiasta 
(droga krajowa S6 – poza granicami planu).

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 6 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – zakaz lokalizacji reklam;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

1) odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w miarę potrzeb realizacja urządzeń technicznych ochrony akustycznej.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się, z uwzględnieniem ust. 11;

5) zieleń – dopuszcza się.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: lokalizacja urządzeń 
technicznych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – zgodnie 
z przepisami.
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12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.

§ 24. KARTA TERENÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMERY TERENÓW: 19, 20.

2. POWIERZCHNIE: teren nr 19 – 0,61ha, teren nr 20 – 0,44ha.

3. KLASA DROGI: KDZ – teren drogi publicznej – ulica zbiorcza.

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu;

2) przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki;

3) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń;

4) wyposażenie – dopuszcza się miejsca postojowe, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM:

1) teren 19.KDZ – poprzez pośrednie połączenia z drogą krajową nr 6 (w terenie 18.KDGP oraz poza 
granicami planu);

2) teren 20.KDZ – poprzez istniejące połączenie z drogą krajową nr 6 (w terenie 18.KDGP).

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren 19.KDZ objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta 
Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 957 (dawny numer rejestru 818), 
zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 
04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady zawarte w ust. 6 pkt 2,

b) teren 20.KDZ objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji reklam,

b) dla terenu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a, w przypadku działań o których mowa w Ustawie 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta 
Wejherowa, mają zastosowanie przepisy w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego (dotyczy również wycinki i nasadzenia drzew i krzewów);

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;
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2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: zgodnie z ust. 6 pkt 2 lit. 
b.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.

§ 25. KARTA TERENÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMERY TERENÓW: 21, 22, 23, 24.

2. POWIERZCHNIE: teren nr 21 – 0,1ha, teren nr 22 – 0,35ha, teren nr 23 – 0,3ha, teren nr 24 – 
0,36ha.

3. KLASA DROGI: KDL – teren drogi publicznej – ulica lokalna.

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu;

2) przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki;

3) dostępność do terenów przyległych:

a) dla terenu 22.KDL:

– do terenu 1.U/UC – wyklucza się,

– do pozostałych terenów – bez ograniczeń,

b) dla pozostałych terenów – bez ograniczeń;

4) wyposażenie – dopuszcza się zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe; na terenie 22.KDL 
dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla obsługi terenu 1.U/UC.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: poprzez bezpośrednie lub pośrednie połączenia 
z drogą krajową nr 6 (w terenie 18.KDGP oraz poza granicami planu).

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) tereny: 23.KDL, 24.KDL objęte strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-krajobrazowego 
miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 957 (dawny numer rejestru 818), 
zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 
04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady zawarte w ust. 6 pkt 2,

b) tereny: 21.KDL, 22.KDL objęte strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6 pkt 2;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 3235



2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji reklam,

b) zachowanie osi widokowej (w terenie 23.KDL) wzdłuż ulicy Dworcowej w kierunku budynku dworca 
kolejowego (w terenie 17.KK/KW/KS),

c) w terenie 23.KDL zachowanie i ochrona istniejącego starodrzewia; dopuszcza się wycinkę 
w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych koniecznością realizacji niezbędnej infrastruktury 
komunikacyjnej,

d) dla terenu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a w przypadku działań o których mowa w Ustawie 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta 
Wejherowa, mają zastosowanie przepisy w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego (dotyczy również wycinki i nasadzenia drzew i krzewów);

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: zgodnie z ust. 6 pkt 2 lit. 
d.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.

§ 26. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 25.

2. POWIERZCHNIA: 0,26ha.

3. KLASA DROGI: KDZ – teren drogi publicznej – ulica zbiorcza.

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu;

2) przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki;

3) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń;

4) wyposażenie – dopuszcza się miejsca postojowe, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: poprzez istniejące połączenie z drogą krajową nr 
6 (w terenie 18.KDGP).
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 6 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – zakaz lokalizacji reklam;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.

§ 27. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMERY TERENU: 26.

2. POWIERZCHNIA: 0,16ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: U – teren zabudowy usługowej.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – w tym od terenów kolejowych (w terenie 17.KK/KW/KS) – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją: 60%;
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3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 5%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0 , maksymalna: 2,4;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 6m, maksymalna: 12m;

6) kształt dachu – dwuspadowy o symetrycznych kątach nachylenia połaci 15-30 stopni;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – minimum 1000m2;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
szczególnych;

2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości terenu 
kolejowego (w terenie 17.KK/KW/KS) – zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń gwarantujących 
ochronę przed ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami akustycznymi, doprowadzających poziom 
hałasu oraz drgań do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. 
DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady zawarte 
w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) w warstwie zewnętrznej budynków należy stosować tradycyjne materiały budowlane (cegła ceramiczna, 
tynk, piaskowiec, granit, wapień, dachówka ceramiczna, drewno, żelazo kute, mosiądz, miedź, cynk, 
ołów itp.) oraz detale architektoniczne wywodzące się z form historycznych,

b) zakaz lokalizacji reklam na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą w miejscu jej prowadzenia o maksymalnej powierzchni 0,6 m2, 
umieszczanych na budynkach wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru i stanowiących integralną część 
projektu elewacji; dopuszcza się nie więcej niż jeden szyld na jeden obiekt usługowy, nie dopuszcza się 
mocowania szyldów do elementów detalu architektonicznego oraz ich przesłaniania,

c) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

d) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

e) w przypadku działań o których mowa w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta Wejherowa, mają zastosowanie przepisy 
w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego (dotyczy również wycinki 
i nasadzenia drzew i krzewów),

f) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.
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11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

zgodnie z ust. 9 pkt 2 lit. e.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od ulic w terenach: 47.KDL, 19.KDZ;

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji zgodnie z § 4;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 28. KARTA TERENÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMERY TERENÓW: 27, 28.

2. POWIERZCHNIE: teren nr 27 – 0,05ha, teren nr 28 – 0,05ha.

3. KLASA DROGI: KDL – teren drogi publicznej – ulica lokalna.

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu;

2) przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki;

3) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń;

4) wyposażenie – dopuszcza się zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: poprzez bezpośrednie lub pośrednie połączenia 
z drogą krajową nr 6 (w terenie 18.KDGP oraz poza granicami planu).

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – tereny objęte strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
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Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 6 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – zakaz lokalizacji reklam;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.

§ 29. KARTA TERENÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMERY TERENÓW: 29, 30, 31, 32, 33.

2. POWIERZCHNIE: teren nr 29 – 0,25ha, teren nr 30 – 0,01ha, teren nr 31 – 0,11ha, teren nr 32 – 
0,58ha, teren nr 33 – 0,02ha.

3. KLASA DROGI: KDD – teren drogi publicznej – ulica dojazdowa.

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu;

2) przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki; dla terenu 33.KDD dopuszcza się przekrój dowolny;

3) dostępność do terenów przyległych:

a) dla terenu 29.KDD:

– do drogi krajowej nr 6 w terenie 18.KDGP – wyklucza się,

– do ul. Chopina w terenie 18.KDGP oraz do pozostałych terenów – bez ograniczeń,

b) dla terenu 30.KDD:

– do terenu 18.KDGP – wyklucza się,

– do pozostałych terenów – bez ograniczeń,

c) dla terenu 31.KDD:

– do terenu 17.KK/KW/KS – wyklucza się,

– do pozostałych terenów – bez ograniczeń,

d) dla terenu 32.KDD:
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– do terenu 18.KDGP – poprzez jeden zjazd z drogi krajowej nr 6,

– do pozostałych terenów – bez ograniczeń,

e) dla terenu 33.KDD – bez ograniczeń;

4) wyposażenie – dopuszcza się ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe; w terenach: 29.KDD, 32.KDD 
dopuszcza się miejsca postojowe.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM:

1) dla terenów: 29.KDD, 30.KDD, 31.KDD – poprzez pośrednie połączenia z drogą krajową nr 6 (w terenie 
18.KDGP);

2) dla terenu 32.KDD – poprzez jeden zjazd z drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

3) dla terenu 33.KDD – poprzez połączenie z ulicą w terenie 24.KDL.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) teren 33.KDD oraz fragment terenu 31.KDD objęte strefą restauracji urbanistycznej układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której 
stosuje się zasady zawarte w ust. 6 pkt 2,

b) tereny: 29.KDD, 30.KDD, 32.KDD oraz fragment terenu 31.KDD objęte strefą ochrony otoczenia 
zespołu zabytkowego układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 
04.10.2011 r. pod numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, 
dla której stosuje się zasady zawarte w ust. 6 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji reklam,

b) dla obszarów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a, w przypadku działań o których mowa w Ustawie 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta 
Wejherowa, mają zastosowanie przepisy w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego (dotyczy również wycinki i nasadzenia drzew i krzewów);

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się urządzenia techniczne;

5) zieleń – dopuszcza się.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.
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11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: zgodnie z pkt ust. 6 pkt 
2 lit. b.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.

§ 30. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 34.

2. POWIERZCHNIA: 0,02ha.

3. KLASA DROGI: KDD – teren drogi publicznej – ulica dojazdowa.

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu;

2) przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki;

3) dostępność do terenów przyległych:

a) do terenu 18.KDGP – wyklucza się,

b) do pozostałych terenów – bez ograniczeń;

4) wyposażenie – dopuszcza się ścieżki rowerowe, miejsca postojowe.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: poprzez połączenie z układem komunikacyjnym 
poza granicami planu.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 6 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – zakaz lokalizacji reklam;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się urządzenia techniczne;

5) zieleń – dopuszcza się.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.
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11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.

§ 31. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 35.

2. POWIERZCHNIA: 0,31ha.

3. KLASA DROGI: KDW – teren drogi wewnętrznej.

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu;

2) przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki lub bez wydzielonej jezdni i chodnika;

3) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń;

4) wyposażenie – dopuszcza się miejsca postojowe, ścieżki rowerowe.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: poprzez połączenie z ulicą w terenie 20.KDZ.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 6 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów,

b) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 3m²,

c) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych emitujących zmienne światło, w tym m. in. typu LED, 
stroboskopy,

d) ustala się lokalizację tablic informacyjnych nie wyżej niż 3m nad terenem;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.
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§ 32. KARTA TERENÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMERY TERENÓW: 36, 37, 38, 39, 40.

2. POWIERZCHNIE: teren nr 36 – 0,07ha, teren nr 37 – 0,19ha, teren nr 38 – 0,08ha, teren nr 39 – 
0,06ha, teren nr 40 – 0,01ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: KX – teren wydzielonego publicznego ciągu pieszego.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: istniejące zainwestowanie.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy – nie dotyczy;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją – nie dotyczy;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

5) wysokość zabudowy – nie dotyczy;

6) kształt dachu – nie dotyczy;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – nie ustala się.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – dowolna;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: wprowadzenie zadrzewień w formie grup 
gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) fragment terenu 36.KX objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-krajobrazowego 
miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją z dnia 
26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 957 (dawny numer rejestru 818), jak na rysunku 
planu, dla której stosuje się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2,

b) fragment terenu 36.KX oraz tereny: 37.KX, 38.KX, 39.KX, 40.KX objęte strefą ochrony otoczenia 
zespołu zabytkowego układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 
04.10.2011 r. pod numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, 
dla której stosuje się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji reklam,
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b) dla obszaru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. a, w przypadku działań o których mowa w Ustawie 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta 
Wejherowa, mają zastosowanie przepisy w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego (dotyczy również wycinki i nasadzenia drzew i krzewów);

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

1) w terenach: 36.KX, 38.KX, 39.KX, 40.KX obszar szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Cedron,

jak na rysunku planu – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odległość obiektów budowlanych dla terenów: 37.KX, 38.KX, 39.KX, 40.KX od zewnętrznej krawędzi 
jezdni drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP) – zgodnie z przepisami;

3) zgodnie z pkt ust. 9 pkt 2 lit. b.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa:

a) tereny nr 36, 37 – spoza granic planu,

b) teren nr 38 – poprzez teren 34.KDD oraz spoza granic planu,

c) teren nr 39 – poprzez teren 27.KDL oraz spoza granic planu,

d) teren nr 40 – poprzez teren 17.KK/KW/KS;

2) parkingi – wyklucza się;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – nie dotyczy;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.
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§ 33. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. 1. NUMER TERENU: 41.

2. POWIERZCHNIA: 0,05ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych (odcinek rzeki 
Cedron).

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy – nie dotyczy;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją – nie dotyczy;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

5) wysokość zabudowy – nie dotyczy;

6) kształt dachu – nie dotyczy;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: nie ustala się.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – dowolna;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) zachowanie odkrytego koryta rzeki;

2) stosowanie materiałów naturalnych do umocnienia brzegów rzeki.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury:

a) fragment terenu objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta 
Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją z dnia 26.02.1979 r. 
oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 957 (dawny numer rejestru 818), jak na rysunku planu, dla której 
stosuje się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2,

b) fragment terenu objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady 
zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:
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a) zakaz lokalizacji reklam,

b) dla terenu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. a, w przypadku działań o których mowa w ustawie 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta 
Wejherowa, mają zastosowanie przepisy w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego (dotyczy również wycinki i nasadzenia drzew i krzewów);

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

zgodnie z ust. 9 pkt 2 lit. b.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – spoza granic planu;

2) parkingi – wyklucza się;

3) zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

4) odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

5) zagospodarowanie wód opadowych – nie dotyczy;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy;

7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami – nie dotyczy;

10) telekomunikacja – nie dotyczy;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 34. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 42.

2. POWIERZCHNIA: 0,02ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: WS/KX – teren wód powierzchniowych śródlądowych (odcinek rzeki 
Cedron) oraz publiczny ciąg pieszy.
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4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy – nie dotyczy;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją – nie dotyczy;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

5) wysokość zabudowy – nie dotyczy;

6) kształt dachu – nie dotyczy;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: nie ustala się.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – dowolna;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) zachowanie odkrytego koryta rzeki;

2) stosowanie materiałów naturalnych do umocnienia brzegów rzeki.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – zakaz lokalizacji reklam;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

1) obszar szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Cedron, jak na rysunku planu – zagospodarowanie

zgodnie z przepisami odrębnymi;
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2) odległość obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP) 
– zgodnie z przepisami.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – spoza granic planu;

2) parkingi – wyklucza się;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – nie dotyczy;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 35. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMERY TERENU: 43.

2. POWIERZCHNIA: 0,01ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych (odcinek rzeki 
Cedron).

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy – nie dotyczy;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją – nie dotyczy;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

5) wysokość zabudowy – nie dotyczy;
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6) kształt dachu – nie dotyczy;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: nie ustala się.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – dowolna;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) zachowanie odkrytego koryta rzeki;

2) stosowanie materiałów naturalnych do umocnienia brzegów rzeki.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – zakaz lokalizacji reklam;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

nie dotyczy.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – poprzez teren 17.KK/KW/KS;

2) parkingi – wyklucza się;

3) zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

4) odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

5) zagospodarowanie wód opadowych – nie dotyczy;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy;

7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami – nie dotyczy;
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10) telekomunikacja – nie dotyczy;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 36. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 44.

2. POWIERZCHNIA: 0,66ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: KS – teren obsługi transportu drogowego – parking.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami.

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją: 60%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 10%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją: 1,8;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 4,5m, maksymalna: 10m;

6) kształt dachu – płaski lub dwuspadowy o symetrycznych kątach nachylenia połaci maksymalnie 30 stopni;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 1000m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – minimum 1000m2;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: w pomieszczeniach przewidzianych na stały 
pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości terenu kolejowego (w terenie 17.KK/KW/KS) – zastosowanie 
w miarę potrzeby zabezpieczeń gwarantujących ochronę przed ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami 
akustycznymi, doprowadzających poziom hałasu oraz drgań do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury:
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a) fragment terenu objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta 
Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 957 (dawny numer rejestru 818), 
zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 
04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2,

b) fragment terenu objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady 
zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) w warstwie zewnętrznej budynków należy stosować tradycyjne materiały budowlane (cegła ceramiczna, 
tynk, piaskowiec, granit, wapień, dachówka ceramiczna, drewno, żelazo kute, mosiądz, miedź, cynk, 
ołów itp.) oraz detale architektoniczne wywodzące się z form historycznych,

b) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych, 
o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m²,

c) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

d) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

e) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,

f) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych ponad najwyższym 
punktem kubatury budynku, jeśli suma wysokości budynku i odległości pomiędzy jego górną krawędzią, 
a górną krawędzią reklamy (w tym m. in. banera), szyldu, tablicy informacyjnej przekroczy maksymalną 
wysokość zabudowy ustaloną w ust. 6 pkt 5,

g) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na 
masztach, wieżach, o wysokości przekraczającej 10m; dopuszcza się wolno stojące reklamy (w tym m. 
in. banery), szyldy, tablice informacyjne na masztach, wieżach, o wysokości nie przekraczającej 10m 
wyłącznie w miejscu prowadzonej działalności, której reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna dotyczy, w ilości: maksymalnie jedna reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna,

h) dopuszcza się reklamy na rusztowaniach rozkładanych na czas trwania budowy wyłącznie związane 
z daną budową,

i) dopuszcza się reklamy, szyldy na budynkach, stanowiące element projektu budowlanego,

j) dla obszaru, o którym mowa w pkt ust. 9 pkt 1 lit. a, w przypadku działań o których mowa w Ustawie 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta 
Wejherowa, mają zastosowanie przepisy w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego (dotyczy również wycinki i nasadzenia drzew i krzewów);

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: zgodnie z ust. 9 pkt 2 lit. j.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od ulicy w terenie 24.KDL oraz od ulicy Abrahama (poza granicami planu) poprzez 
teren 31.KDD;
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2) parkingi – zgodnie z przeznaczeniem terenu;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 37. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 45.

2. POWIERZCHNIA: 0,12ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZP – teren zieleni urządzonej, z uwzględnieniem

ust. 12.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1) ogrodzenia oraz obiekty małej architektury zharmonizować pod względem zasad podziałów i proporcji, 
a także detali i kolorystyki oraz zastosowanych materiałów budowlanych z formami najbliższego 
sąsiedztwa (w tym z budynkiem dworca kolejowego), a także podporządkować celowi uzyskania 
harmonijnej całości zespołu urbanistycznego;

2) stosuje się zasady zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy – nie dotyczy;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją – nie dotyczy;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 55%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

5) wysokość zabudowy – nie dotyczy;

6) kształt dachu – nie dotyczy;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – nie ustala się.
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7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – nie ustala się;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: wprowadzenie zadrzewień w formie grup 
gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. 
DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady zawarte 
w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów,

b) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 3m²,

c) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych emitujących zmienne światło, w tym m.in. typu LED, 
stroboskopy,

d) ustala się lokalizację tablic informacyjnych nie wyżej niż 3m nad terenem,

e) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,

f) w przypadku działań o których mowa w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta Wejherowa, mają zastosowanie przepisy 
w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego (dotyczy również wycinki 
i nasadzenia drzew i krzewów);

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – zgodnie z przeznaczeniem terenu.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: zgodnie z ust. 9 pkt 2 lit. f.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: zakaz zabudowy.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od ulic w terenach: 46.KDL, 51.KDW, 23.KDL; dopuszcza się dostępność drogową 
do terenu 11.U1;

2) parkingi – wyklucza się; dopuszcza się miejsca postojowe dla rowerów;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;
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5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 38. KARTA TERENÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMERY TERENÓW: 46, 47.

2. POWIERZCHNIE: teren nr 46 – 0,08ha, teren nr 47 – 0,26ha.

3. KLASA DROGI: KDL – teren drogi publicznej – ulica lokalna.

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu;

2) przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki;

3) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń;

4) wyposażenie – dopuszcza się zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: poprzez bezpośrednie lub pośrednie połączenia 
z drogą krajową nr 6 (w terenie 18.KDGP oraz poza granicami planu).

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – tereny objęte strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. 
DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady zawarte 
w ust. 6 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji reklam,

b) zachowanie osi widokowej (w terenie 46.KDL) wzdłuż ulicy Dworcowej w kierunku budynku dworca 
kolejowego (w terenie 17.KK/KW/KS),

c) zachowanie osi widokowej (w terenie 47.KDL) wzdłuż w kierunku akcentu przestrzennego ustalonego 
w terenie 8.U1,

d) w terenie 46.KDL zachowanie i ochrona istniejącego starodrzewia; dopuszcza się wycinkę 
w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych koniecznością realizacji niezbędnej infrastruktury 
komunikacyjnej,
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e) w przypadku działań o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta Wejherowa, mają zastosowanie przepisy 
w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego (dotyczy również wycinki 
i nasadzenia drzew i krzewów);

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: zgodnie z ust. 6 pkt 2 lit. 
e.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.

§ 39. KARTA TERENÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMERY TERENÓW: 48, 49, 50.

2. POWIERZCHNIE: teren nr 48 – 0,01ha, teren nr 49 – 0,02ha, teren nr 50 – 0,01ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: U/UC – teren zabudowy usługowej, w tym m. in. rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy – nie dotyczy;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją – nie dotyczy;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 1%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

5) wysokość zabudowy – nie dotyczy;

6) kształt dachu – nie dotyczy;
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7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: nie ustala się.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – nie ustala się;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak 
dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach szczególnych.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – tereny objęte strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

b) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

c) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na 
masztach, wieżach, o wysokości przekraczającej 10m; dopuszcza się wolno stojące reklamy (w tym m. 
in. banery), szyldy, tablice informacyjne na masztach, wieżach, o wysokości nie przekraczającej 10m 
wyłącznie w miejscu prowadzonej działalności, której reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna dotyczy,

d) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych, 
o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m²,

e) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

odległość obiektów budowlanych (w tym m. in. reklam) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 
6 (w terenie 18.KDGP) – zgodnie z przepisami.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa:

a) teren nr 48 – spoza granic planu,

b) teren nr 49 – od ulicy w terenie 27.KDL oraz spoza granic planu,

c) teren nr 50 – spoza granic planu;

2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji zgodnie z § 4;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
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5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 40. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. 1. NUMER TERENU: 51.

2. POWIERZCHNIA: 0,04ha.

3. KLASA DROGI: KDW – teren drogi wewnętrznej.

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu;

2) przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki, lub bez wydzielonej jezdni i chodnika;

3) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń;

4) wyposażenie – dopuszcza się miejsca postojowe.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: poprzez połączenie z ulicą w terenie 46.KDL.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. 
DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady zawarte 
w ust. 6 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów,

b) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 3m²,

c) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych emitujących zmienne światło, w tym m. in. typu LED, 
stroboskopy,

d) ustala się lokalizację tablic informacyjnych nie wyżej niż 3m nad terenem,

e) w przypadku działań o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta Wejherowa, mają zastosowanie przepisy 
w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego (dotyczy również wycinki 
i nasadzenia drzew i krzewów);
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3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: zgodnie z ust. 6 pkt 2 lit. 
e.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.

§ 41. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 52.

2. POWIERZCHNIA: 0,13ha.

3. KLASA DROGI: KDD – teren drogi publicznej – ulica dojazdowa.

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu;

2) przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki;

3) dostępność do terenów przyległych:

a) do terenu 18.KDGP – wyklucza się,

b) do pozostałych terenów – bez ograniczeń;

4) wyposażenie – dopuszcza się ścieżki rowerowe, miejsca postojowe.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: poprzez połączenie z ulicą w terenie 20.KDZ.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 6 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – zakaz lokalizacji reklam;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;
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2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się urządzenia techniczne;

5) zieleń – dopuszcza się.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.

§ 42. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 53.

2. POWIERZCHNIA: 0,56ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: U/UC – teren zabudowy usługowej, w tym m. in. rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2; dopuszcza się łącznie maksymalnie 2100m2 

powierzchni sprzedaży w obiektach wielkopowierzchniowych.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: istniejące podziały na działki.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe – w tym od terenów kolejowych (w terenie 17.KK/KW/KS) – zgodnie z przepisami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją: 70%;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją: 5%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – minimalna: 0 , maksymalna: 1,4;

5) wysokość zabudowy – minimalna: 4,5m, maksymalna: 10m;

6) kształt dachu – płaski;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000m2.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – minimum 1000m2;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
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1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
szczególnych;

2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości drogi krajowej 
nr 6 (w terenie 18.KDGP) oraz terenu kolejowego (w terenie 17.KK/KW/KS) – zastosowanie w miarę 
potrzeby zabezpieczeń gwarantujących ochronę przed ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami 
akustycznymi, doprowadzających poziom hałasu oraz drgań do wartości zgodnych z obowiązującymi 
normami.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod 
numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje 
się zasady zawarte w ust. 9 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych, 
o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m²,

b) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

c) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

d) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych ponad najwyższym 
punktem kubatury budynku, jeśli suma wysokości budynku i odległości pomiędzy jego górną krawędzią, 
a górną krawędzią reklamy (w tym m. in. banera), szyldu, tablicy informacyjnej przekroczy maksymalną 
wysokość zabudowy ustaloną w ust. 6 pkt 5,

e) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na 
masztach, wieżach, o wysokości przekraczającej 10m; dopuszcza się wolno stojące reklamy (w tym m. 
in. banery), szyldy, tablice informacyjne na masztach, wieżach, o wysokości nie przekraczającej 10m 
wyłącznie w miejscu prowadzonej działalności, której reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna dotyczy, w ilości: maksymalnie jedna reklama (w tym m. in. baner), szyld, tablica 
informacyjna, na punkt usługowy,

f) dopuszcza się reklamy na rusztowaniach rozkładanych na czas trwania budowy wyłącznie związane 
z daną budową,

g) dopuszcza się reklamy, szyldy na budynkach, stanowiące element projektu budowlanego,

h) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie ustala się.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

odległość obiektów budowlanych (w tym m. in. reklam) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 
6 (w terenie 18.KDGP) – zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 1.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: obszar lokalizacji elementów konstrukcyjnych związanych z infrastrukturą 
drogową w terenie 22.KDL, jak na rysunku planu.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – od ulicy w terenie 32.KDD;
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2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji zgodnie z § 4;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; zakaz 
odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 6 (w terenie 18.KDGP);

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub ekologicznych źródeł lokalnych o niskiej emisji spalin, 
nie dopuszcza się pieców i palenisk na paliwo stałe;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

§ 43. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 54.

2. POWIERZCHNIA: 0,13ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: KS – teren obsługi transportu drogowego – parking.

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się.

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady 
zawarte w ust. 6, ust. 8, ust. 9.

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU:

1) linie zabudowy – nie dotyczy;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją – nie dotyczy;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją – nie dotyczy;

5) wysokość zabudowy – nie dotyczy;

6) kształt dachu – nie dotyczy;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – nie ustala się.

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

1) szerokość frontu działki – dowolna;

2) powierzchnia działki – dowolna;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny.
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8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: stosuje się zasady ogólne.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. 
DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady zawarte 
w pkt 9.2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych, 
o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m²,

b) zakaz lokalizacji emitujących zmienne światło (w tym m. in. typu LED, stroboskopy):  reklam (w tym m. 
in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych,

c) zakaz lokalizacji reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic informacyjnych na ogrodzeniach,

d) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,

e) w przypadku działań o których mowa w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta Wejherowa, mają zastosowanie przepisy 
w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego (dotyczy również wycinki 
i nasadzenia drzew i krzewów);

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

zgodnie z ust. 9 pkt 2 lit. e.

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się.

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:

1) dostępność drogowa – poprzez maksymalnie dwa zjazdy z ulicy w terenie 19.KDZ;

2) parkingi – dopuszcza się;

3) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) telekomunikacja – z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się.

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania.

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.
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§ 44. KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA OBEJMUJĄCEJ ODCINEK PASA DROGOWO – 
KOLEJOWEGO OD RONDA SOLIDARNOŚCI W CIĄGU UL. I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA 
POLSKIEGO DO UL. KOCIEWSKIEJ.

1. NUMER TERENU: 55.

2. POWIERZCHNIA: 0,03ha.

3. KLASA DROGI: KDL – teren drogi publicznej – ulica lokalna.

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu;

2) przekrój – nie ustala się;

3) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń;

4) wyposażenie – dopuszcza się zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: poprzez połączenie z ulicami w terenie 23.KDL 
oraz układem komunikacyjnym poza granicami planu.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą restauracji urbanistycznej układu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. 
DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r., jak na rysunku planu, dla której stosuje się zasady zawarte 
w ust. 6 pkt 2;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji reklam,

b) w przypadku działań o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
prowadzonych na obszarze zespołu urbanistycznego miasta Wejherowa, mają zastosowanie przepisy 
w/w ustawy w tym obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego (dotyczy również wycinki 
i nasadzenia drzew i krzewów);

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura – dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe – wyklucza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się;

4) urządzenia techniczne – dopuszcza się;

5) zieleń – dopuszcza się.

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 
WARTOŚCI TERENU: 0%.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: zgodnie z ust. 6 pkt 2 lit. 
b.
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12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy.

§ 45. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części, są:

1) część graficzna – rysunek planu w skali 1:2000 (załącznik nr 1);

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2);

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach

ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 46. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Wejherowa do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem;

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Wejherowa.

§ 47. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa

Leszek Glaza
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/XLVI/549/2014

Rady Miasta Wejherowa

z dnia 1 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo – kolejowego od Ronda 

Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek 
pasa drogowo – kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. 
Kociewskiej jest załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo – kolejowego od Ronda Solidarności 
w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej – w dniach od 17 lipca 2014 r. do 
6 sierpnia 2014 r. oraz w terminie do dnia 20 sierpnia 2014 r. po wyłożeniu, stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionował ustalenia wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu planu, mógł składać uwagi na piśmie. W dniu 22.07.2014 r. przeprowadzono 
dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

3. Z zachowaniem terminu wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Wejherowa, do tut. Urzędu wpłynęły 
2 pisma zawierające uwagi dotyczące przedmiotowego projektu planu.

4. Na podstawie art. 17 pkt 12 - 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prezydent 
rozpatruje złożone uwagi, wprowadza ewentualne zmiany do projektu planu miejscowego wynikające 
z rozpatrzenia uwag, następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia projektu planu, po czym 
przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa 
w art. 17 pkt 11 ustawy.

5. Lista nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Wejherowa uwag do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo – kolejowego 
od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej:

1) Pan Jerzy Bratkowski i Pan Tomasz Lichnerowicz pismem z dnia 14.08.2014 r. (data wpływu do tut. 
Urzędu 20.08.2014 r.), wnieśli następujące uwagi:

a) uwagę dotyczącą tego, że zaproponowane zapisy planu uniemożliwią zagospodarowanie

dz. nr 158/28 obr. 7, której są współwłaścicielami, zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi, równocześnie 
uniemożliwią jej samodzielne zagospodarowanie,

b) dotyczącą wprowadzenia zapisu dla działki nr 158/28 umożliwiającego realizację zabudowy handlowej, 
jako funkcji głównej, w formie parterowego pawilonu o powierzchni zabudowy ok. 1500-2000 m2 wraz 
z parkingami,

c) dotyczącą wprowadzenia zapisu dla dz. nr 152/6, 153/2, 154/2, 154/3, 155/3 i 156/1 
obr. 7 umożliwiającego realizację budynku hotelowego w zabudowie trzykondygnacyjnej wraz 
z parkingiem.

2) Pan Czesław Kukowski pismem z dnia 19.08.2014 r. (data nadania 20.08.2014 r., data wpływu do tut. 
Urzędu 22.08.2014 r.) wniósł następujące uwagi:

a) uwagę nr I - dotyczącą § 8 i § 25 – zmiany przeznaczenia terenów w związku z przeznaczeniem terenu 
pod inwestycję – budowę metropolitalnego węzła integracyjnego (1.U/UC i 22.KDL),

b) uwagę nr II - dotyczącą § 8 ust. 13 pkt 1 ppkt a – zasad dotyczących systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej,
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c) uwagę nr III - dotyczącą § 8 ust. 9 pkt 2 ppkt a, b, d – zasad kształtowania struktury przestrzennej,

d) uwagę nr IV - dotyczącą części graficznej terenu 3.U – maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy.

6. Rada Miasta Wejherowa odrzuca powyższe uwagi, wymienione w punkcie 5.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

Ad 5.1.a ÷ c. Odnosząc się do powyższych uwag, złożonych przez Pana Jerzego Bratkowskiego i Pana 
Tomasza Lichnerowicza, na wstępie należy zaznaczyć, że teren oznaczony w planie symbolem 5.U2 ze 
względu na swoją lokalizację w strukturze miasta, ma położenie strategiczne dla realizacji celów gminy. 
Wynika to z faktu, iż planem objęto kluczowy dla miasta fragment obszaru układu transportowego – 
o randze krajowej, przecinającego miasto w kierunku wschód – zachód oraz tereny przyległe do niego 
w obszarach ważnych węzłów komunikacyjnych. Projektowana zabudowa wzdłuż tej arterii winna mieć 
reprezentacyjną formę i gabaryty podnoszące jej prestiżowy charakter i przestrzenny ład zabudowy wzdłuż 
pasa drogowego drogi krajowej nr 6 i linii kolejowej wraz z dworcem kolejowym Wejherowo, 
zlokalizowanym na południe od terenu 5.U2, którego dotyczą złożone uwagi. Dla terenu oznaczonego 
symbolem U2 wprowadzono przeznaczenie pod zabudowę usługową, gdzie dopuszcza się hotele, motele, 
pensjonaty oraz mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wprowadzenie 
usług określonych w planie spowoduje, iż teren 5.U2 zostanie zagospodarowany na cele usługowe ściśle 
uzupełniające i przesądzające o kompleksowości funkcji węzła integracyjnego, opartego o główny, 
zintegrowany węzeł przesiadkowy istniejącego dworca kolejowego Wejherowo, obejmujący oprócz dworca 
kolejowego także dworzec autobusowy. Planowana funkcja nie wyklucza wprowadzenia usług 
wnioskowanych przez składających uwagi, możliwych do realizacji w powiązaniu z usługami ustalonymi 
w planie z założeniem ich wspólnej realizacji. W wyniku przeprowadzonych analiz planistycznych, 
opracowanych koncepcji drogowych, związanych z budową sprawnie działającego węzła integracyjnego, 
wytypowano lokalizacje pod realizację zabudowy o funkcji hotelowej. Ma to na celu stworzenie oferty bazy 
noclegowej na terenie miasta Wejherowa, co ma związek ze stałym wzrostem atrakcyjności miasta oraz 
zwiększonym napływem osób zainteresowanych poznaniem zabytków i walorów historyczno – kulturowo – 
przyrodniczych miasta Wejherowa. Ma to również swoje uzasadnienie w tym, że do chwili obecnej miasto 
nie posiada odpowiedniego zaplecza noclegowego, które mogłoby sprostać oczekiwaniom zewnętrznym. 
Konkretna lokalizacja funkcji hotelowej – w tym przypadku w terenie 5.U2, jest bezpośrednio związana 
z przygotowaniem realizacji sprawnie działającego i właściwie wyposażonego węzła integracyjnego wraz ze 
związanymi z nim niezbędnymi funkcjami towarzyszącymi, stosownie do wymagań przepisów o transporcie 
publicznym i powszechnie obowiązujących norm planistycznych. Znalazło to odzwierciedlenie 
w przedmiotowym projekcie zmiany planu, gdzie obszar oznaczono symbolem U2. Stanowisko miasta 
odnośnie zamiaru budowy obiektu o funkcji hotelowej w tej lokalizacji znalazło też wcześniejsze 
potwierdzenie poprzez nabycie udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 158/28, obr. 7, położonej w Wejherowie przy ul. I Brygady Pancernej 
WP, której dotyczą złożone uwagi. Gmina Miasta Wejherowa zgodnie z możliwością wynikającą 
z art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) skorzystała z prawa pierwokupu i nabyła udział w wysokości 
¼ części w prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości w celu polepszenia wykorzystania 
przestrzeni pomiędzy ul. I Brygady Pancernej WP a ul. Ofiar Piaśnicy przy jej planowanym 
zagospodarowaniu na funkcje określone w planie. Aktualnie gmina włada nieruchomościami o powierzchni 
stanowiącej ok. 48% obszaru jednostki 5.U2 i planuje nabycie kolejnych nieruchomości. Zgodnie z zapisem 
przedmiotowego projektu planu w § 10 ust. 6 pkt 8, dopuszcza się maksymalnie 1 budynek na terenie, co 
ma na celu wykluczenie niekorzystnych zmian ładu przestrzennego związanych z ewentualnym rozbiciem 
zabudowy na kilka obiektów oraz zapobiegnie etapowej realizacji inwestycji planowanej na terenie 5.U2, 
która w ostateczności mogłaby doprowadzić do tego, że hotel by nie powstał.

Ad 5.2.a ÷ d. Odnosząc się do uwag, które złożył Pan Czesław Kukowski, należy stwierdzić, że teren 
oznaczony symbolem 1.U/UC zgodnie z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo – kolejowego od Ronda Solidarności 
w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej – zwanym dalej „planem”, 
przeznacza się na teren zabudowy usługowej, w tym m. in. rozmieszczenia obiektów handlowych (w tym 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2) z dopuszczeniem parkingów (w tym parkingów 
wielopoziomowych). Następnie wymieniony w uwadze nr I teren 22.KDL został przeznaczony na drogi 
publiczne – ulicę lokalną. W ustaleniach szczegółowych dot. drogi wykluczono dostępność do terenu 
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1.U/UC z uwagi na zaprojektowanie na tym odcinku drogi 22.KDL - biegnącej od Ronda Solidarności na 
drodze krajowej nr 6 w terenie 18.KDGP, jako zagłębiającej się w stosunku do przyległego terenu 
w kierunku południowym, ze spadkiem umożliwiającym przejazd pod wiaduktem kolejowym w terenie 
17.KK/KW/KS i zachowaniem odpowiedniej skrajni. Ściany zjazdu pod wiadukt kolejowy w terenie 
22.KDL zaprojektowano w formie obustronnych murów oporowych. Jest to sytuacja analogiczna do stanu 
istniejącego na północnej granicy terenu 1.U/UC z drogą krajową nr 6 (ul. I Brygady Pancernej WP) 
biegnącą w terenie 18.KDGP, z której również nie jest możliwe urządzenie zjazdu na teren 1.U/UC 
z powodu wybudowania drogi wznoszącej się na nasypie w kierunku zachodnim, na wiadukt drogowy nad 
torami linii kolejowej nr 230 Wejherowo – Garczegorze.

Z uwagi na podstawowy cel sporządzenia planu, to jest konieczność przygotowania ustaleń 
planistycznych związanych z pilną potrzebą modernizacji istniejącego, niesprawnego układu 
komunikacyjnego miasta Wejherowa, przeprowadzono procedurę zmiany aktualnie obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, zatwierdzonego uchwałą Nr 
IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. (tekst jednolity Dziennik 
Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 4569 z późn. zm.). Potrzeba przeprowadzenia 
projektowanych zmian jest konsekwencją rozcięcia miasta na część południową i północną przez pas 
drogowo-kolejowy składający się z drogi krajowej nr 6 i linii kolejowej 202 (Gdańsk Główny – Stargard 
Szczeciński) wraz z odnogą linii kolejowej nr 230 Wejherowo – Garczegorze (obecnie rewitalizowanej), 
a jedyny bezkolizyjny przejazd łączący obie części miasta, prowadzący dziś tunelem drogowym w ciągu 
ulic Chopina – Rejtana – Św. Jana, nie spełnia obowiązujących wymagań i norm technicznych, gdyż 
uniemożliwia przejazd niektórych typów pojazdów używanych przez służby ratownicze. W takiej sytuacji 
kwestią nie podlegającą dyskusji jest niezbędna realizacja węzłów drogowych wraz z dwupoziomowymi 
skrzyżowaniami drogowymi pod (lub nad) linią kolejową nr 202, stanowiących powiązania komunikacyjne 
północnej i południowej części Wejherowa, odpowiadająca współczesnym wymaganiom.

Na zlecenie miasta – nie związane bezpośrednio z procedurą planistyczną, jest opracowywany 
wielobranżowy projekt budowlany przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej 
w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą 
Kwiatową”. Jest to projekt opracowywany niezależnie od ustaleń niniejszego planu, jednak szczegółowe 
rozwiązania linii rozgraniczających dróg pokazane na etapie sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego są konsekwencją uwzględnienia w przedmiotowym planie rozwiązań 
przestrzennych i technicznych w/w projektu budowlanego, z uwzględnieniem projektowanej przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk. 
Z uwagi na specyfikę zarządzania liniami kolejowymi w Aglomeracji Trójmiejskiej, PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście sp. z o.o. wykonuje jednocześnie własne opracowanie projektowe, zakładające 
dobudowę dwóch torów do istniejącej linii kolejowej na odcinku od Rumi do Wejherowa. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że modernizacja układu infrastruktury kolejowej i drogowej w mieście o historycznie 
ukształtowanej strukturze przestrzennej jest zadaniem bardzo trudnym zarówno w skali urbanistycznej, jak 
też projektowania budowlanego i realizacji. Przedmiotowy plan uzyskał uzgodnienia i opinie wymagane 
przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a ustalenie dot. zapewnienia 
dostępności drogowej do kompleksu działek położonych w terenie 1.U/UC spoza zachodniej granicy planu - 
poprzez teren 17.KK/KW/KS, przeczy zdaniu wnoszącego uwagi, że teren 1.U/UC pozbawiono dostępu do 
drogi publicznej. Brak bezpośredniego zjazdu na teren 1.U/UC z biegnącej po północnej stronie ul. 
I Brygady Pancernej Wojska Polskiego - drogi krajowej nr 6 oraz fizyczna niemożliwość realizacji 
bezpośredniego zjazdu od strony wschodniej z drogi biegnącej w zagłębieniu (teren 22.KDL), nie oznaczają 
pozbawienia terenu dostępu do drogi publicznej i możliwości urządzenia dojazdu, lecz przeciwnie, wskazują 
rozwiązanie w oparciu o ustalenia planu.

Przyjęcie wniosku P. Czesława Kukowskiego, zawartego w pierwszym punkcie uwag, dotyczącego 
odstąpienia od sporządzonej zmiany obowiązującego obecnie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, związanej z inwestycją – budową metropolitalnego węzła integracyjnego nie jest możliwe 
z uwagi na to, że nie odnosi się do przedmiotowego planu, lecz do innego opracowania, nazwanego 
w złożonych uwagach „Projektem Koncepcyjnym – dwu-wariantowej koncepcji drogowej z uproszczonym 
projektem docelowej organizacji ruchu i rozpoznaniem warunków geologicznych”, sporządzanego w innym 
trybie i obejmującym szerszy zakres opracowania. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne – częściowo 
odzwierciedlone w planie i w granicach jego sporządzenia, jest możliwe do zrealizowania niezależnie od 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast pozostawienie m.in. na terenie 
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1.U/UC starych ustaleń zmienianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wejherowa, zatwierdzonego uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 
2001 r., skutkowałoby w przyszłości niespójnością jego ustaleń w kluczowych fragmentach objętych 
granicami planu ze stanem faktycznym po zrealizowaniu przedsięwzięcia w otoczeniu terenu 1.U/UC.

W drugiej uwadze P. Czesław Kukowski wnioskuje o zmianę projektu planu przez zapewnienie 
dostępności drogowej do terenu nr 1.U/UC poprzez tereny 22.KDL i 53.U/UC lub 18.KDGP. Powyższe 
wnioski nie są możliwe do przyjęcia. W trakcie prac nad projektem planu brano pod uwagę również 
wnioskowane rozwiązania, lecz nie uzyskały one pozytywnej oceny zarządców dróg i kolei z uwagi na 
konieczność uwzględnienia we wszystkich opracowaniach projektowych dotyczących budowy 
bezkolizyjnego węzła drogowo–kolejowego stałych, nie podlegających zmianie elementów 
zagospodarowania terenu – to jest rzędnych wysokościowych terenu drogi krajowej i wysokości główek 
szyn torów kolejowych, w związku z czym skutkowałoby to niespełnieniem przepisów techniczno – 
budowlanych w zakresie utrzymania dopuszczalnych spadków na planowanej drodze 22.KDL.

Przywołany przez Pana Czesława Kukowskiego drogowy projekt koncepcyjny został uwzględniony 
w niniejszym planie w swojej uzgodnionej formie, po czym projekt planu został uzgodniony i uzyskał 
wymagane opinie zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plan odnosi się również do ewentualnych skutków finansowych jego uchwalenia, przy czym dochodzenie 
ewentualnych roszczeń każdorazowo będzie się odbywać na zasadach określonych w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, a szczegółowe procedury ich dochodzenia określają inne przepisy, 
głównie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. 
poz. 518 z późn. zm.).

W uwadze nr II zawarte jest też stwierdzenie wnoszącego uwagi, iż ustalenie w terenie 1.U/UC funkcji 
dopuszczającej zabudowę obiektami wielkopowierzchniowymi generującymi duże natężenie ruchu jest 
sprzeczne z enigmatycznym ujęciem dostępności drogowej, co stanowi zagrożenie dla ruchu 
samochodowego i pieszego na potencjalnym przejeździe kolejowym. Zdaniem tut. organu takie 
stwierdzenie mija się z prawdą, gdyż z planu wynika możliwość budowy bezkolizyjnego przejazdu 
drogowego (prowadzącego również ruch pieszy i rowerowy) pod torami kolejowymi. Spowoduje to 
likwidację istniejącego przejazdu w poziomie torów kolejowych, a tym samym likwidację wielu 
potencjalnych zagrożeń komunikacyjnych na istniejącym, kolizyjnym do tej pory przejeździe. Ilość 
zagrożeń mogłaby jeszcze wzrosnąć w sytuacji utrzymania kolizyjnej formy przejazdu w poziomie torów 
przy jednoczesnym planowanym przez PKP i SKM zwiększeniu ilości torowisk w miejscu obecnego 
przejazdu. Plan, wycofując lokalizację zjazdu na teren 1.U/UC ze wskazywanej przez wnoszącego uwagi 
działki nr 18/31, obr. 6, w kierunku zachodnim, kieruje obsługę komunikacyjną terenu w miejsce 
bezpieczne – poza teren bezpośredniego oddziaływania węzła drogowo – kolejowego, nie powodując 
jednocześnie wskazanego przez składającego uwagi wzmożenia ruchu wynikającego z lokalizacji handlu 
wielkopowierzchniowego w najmniej do tego nadającym się miejscu - bezpośrednio w obszarze tego węzła.

Pan Czesław Kukowski w uwadze nr III, dotyczącej § 8 ust. 9 pkt 2 ppkt a, b, d – zasad kształtowania 
struktury przestrzennej, wnioskuje o usunięcie z planu zakazów ustalonych w podpunktach a oraz b – to jest 
usunięcia zakazu lokalizacji wielkogabarytowych reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic 
informacyjnych, o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 6m² oraz usunięcia zakazu lokalizacji emitujących 
zmienne światło (w tym m.in. typu LED, stroboskopy) reklam (w tym m. in. banerów), szyldów, tablic 
informacyjnych. Wnioskuje jednocześnie o zmianę ograniczeń ustalonych w podpunkcie d, dotyczących 
zakazu lokalizacji reklam ponad najwyższym punktem kubatury budynku, jeśli wysokość górnej krawędzi 
reklamy przekroczy maksymalną wysokość dopuszczoną dla zabudowy ustaloną w ust. 6 pkt 5 karty terenu 
1.U/UC – z dopuszczonej w planie wysokości 10m do 15m. Dalej P. Czesław Kukowski twierdzi, że zakazy 
są wewnętrznie sprzeczne z przewidzianym w planie przeznaczeniem terenu 1.U/UC, który zakłada 
zabudowę usługową poprzez rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży w obiektach 
wielkopowierzchniowych – 4000m2. Zdaniem P. Czesława Kukowskiego takie przeznaczenie wymaga 
stosowania reklam, szyldów i tablic informacyjnych - w tym emitujących światło, o powierzchni stosownej 
do wielkości obiektu i jego odległości od drogi publicznej – drogi krajowej nr 6, zwłaszcza mając na 
względzie różnicę pomiędzy wysokością drogi a działkami zlokalizowanymi na terenie 1.U/UC.

Zdaniem tut. Urzędu nie można zgodzić się z postulatami wnoszącego uwagi, gdyż ustalenia planu 
nie zakazują lokalizowania nośników reklamowych - reklam, jedynie regulują skalę ich agresywnego 
oddziaływania na przestrzeń publiczną, ograniczają negatywny wpływ niektórych sposobów eksponowania 
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na ludzkie zdrowie, bezpieczeństwo ruchu w przestrzeni publicznej miasta Wejherowa i na kierowców, jako 
bezpośrednich odbiorców treści reklamowych. Wnoszący uwagi do projektu planu nie ukrywa, że chce 
wykorzystać do maksimum atut położenia terenu przy drogach publicznych – w tym przy drodze krajowej, 
traktując wznoszenie reklam jako działalność przynoszącą mu dochód. Zamiar gminy odnośnie 
wyeliminowania przypadkowości w lokalizowaniu reklam potwierdza dodatkowo treść 
ust. 6 pkt 5 podpunkt g karty terenu 1.U/UC, w którym nie ogranicza się reklam na budynkach, o ile wynika 
to z projektu budowlanego budynku. Tego rodzaju powiązanie w planie (w podpunkcie g) fazy 
projektowania reklam z projektowaniem budynków, zapewni przemyślenie wzajemnego oddziaływania 
architektury budynków i form nośników reklamowych przez uprawnionych projektantów. Będzie to 
stanowić potrzebny krok w kierunku likwidacji chaosu przestrzennego powodowanego przez 
nieprzemyślane lokalizowanie reklam, rażące szczególnie w przestrzeniach publicznych, pasach drogowych 
i w ich pobliżu, gdzie obserwuje się zastępowanie ładu przestrzennego kreowanego architekturą obiektów 
przez chaos wytwarzany przez natłok reklam. Zdaniem tut. Urzędu brak zasad kształtowania 
dopuszczalnych form i wielkości reklam doprowadzi wbrew twierdzeniu wnoszącego uwagi do obojętności 
odbiorców na treści reklamowe. Niezależnie od zakazów ustalonych w planie, zarządcom reklam 
pozostawia się wystarczające pole do stosowania form i działań reklamowych, promujących towary i usługi, 
nie powodujących chaosu przestrzennego. Bardzo ważne zdaniem tut. Urzędu jest też kwestionowane przez 
składającego uwagi ustalenie w planie zakazu lokalizacji reklam emitujących zmienne światło (w tym m.in. 
typu LED, stroboskopy) w tym m. in. banerów, szyldów, tablic informacyjnych. Reklamy emitujące światło 
jako urządzenia nie związane ani z gospodarką drogową, ani z potrzebami ruchu drogowego, lokalizowane 
w sąsiedztwie dróg stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż rozpraszają uwagę 
kierowców, a w skrajnych przypadkach mnożenia lokalizacji reklam, ograniczają rozpoznawalność 
i czytelność oznakowania konwencjonalnego. Z uwagi na to, że reklamy są skierowane do kierowców 
przejeżdżających samochodów, powodują odciąganie ich uwagi od sytuacji panującej na drodze, przez co 
stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo kolizji drogowej. Nawet chwilowe rozproszenie uwagi kierowcy 
przez nośniki reklamowe, może być jednym z wielu powodów zaistnienia wypadku drogowego (wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2009 r. sygn. akt II GSK 1100/08). Ustalanie 
ograniczeń ma oparcie w art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) – ,,zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu 
urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających 
w błąd uczestników ruchu”.

W uwadze nr IV, dotyczącej części graficznej terenu 3.U – maksymalna nieprzekraczalna linia 
zabudowy, Pan Czesław Kukowski formułuje uwagę, w której twierdzi, że usytuowanie tej linii 
w odległości 6m od południowej granicy działki nr 18/71, obr. 6, wyznaczone graficznie i opisowo na 
załączniku nr 1 – rysunku planu, uniemożliwi jej zagospodarowanie w przyszłości ze względu na podłużny 
kształt działki i usytuowanie zjazdu na działce. Nie można zgodzić się z twierdzeniami zawartym w uwadze, 
gdyż w planie całą działkę 18/71 przeznaczono na cele usługowe - 3.U, ograniczając na jej terenie jedynie 
możliwość sytuowania budynków poprzez ustalenie położenia maksymalnej nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od granicy pasa drogowego drogi krajowej. Jest to rozwiązanie przyjęte w całości planu na 
terenach usługowych, oznaczonych symbolem U, jest ono zgodne z przepisami ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) i uzgodnione przez 
zarządcę drogi krajowej. Należy też dodać, że wjazd na działkę nr 18/71 jest usytuowany na jej zachodnim 
skraju, natomiast wzdłuż całej południowej granicy przedmiotowej działki biegnie pas wyłączeniowy 
z drogi krajowej nr 6 - ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego, zlokalizowany na działce nr 18/80, obr. 6, 
stanowiącej fragment pasa drogi krajowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 18.KDGP.
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W wyniku rozpatrzenia i analizy w/w uwag Rada Miasta Wejherowa rozstrzyga nie uwzględnić 
i odrzucić wszystkie uwagi wymienione w punkcie 5 niniejszego załącznika jako bezzasadne.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa

Leszek Glaza
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/XLVI/549/2014

Rady Miasta Wejherowa

z dnia 1 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z   zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), Rada Miasta Wejherowa rozstrzyga, co następuje:

1. Budowa dróg, urządzeń komunikacyjnych, infrastruktury technicznej:

1) teren nr 18.KDGP (droga publiczna – ulica główna przyspieszona odcinek drogi krajowej nr 6), długość ok. 
2300mb,

2) teren nr 19.KDZ (droga publiczna – ulica zbiorcza), długość ok. 220mb,

3) teren nr 20.KDZ (droga publiczna – ulica zbiorcza), długość ok. 380mb,

4) teren nr 21.KDL (droga publiczna – ulica lokalna), długość ok. 60mb,

5) teren nr 22.KDL (droga publiczna – ulica lokalna), długość ok. 80mb,

6) teren nr 23.KDL (droga publiczna – ulica lokalna), długość ok. 140mb,

7) teren nr 24.KDL (droga publiczna – ulica lokalna), długość ok. 260mb,

8) teren nr 25.KDZ (droga publiczna – ulica zbiorcza), długość ok. 180mb,

9) teren nr 27.KDL (droga publiczna – ulica lokalna), długość ok. 25mb,

10) teren nr 28.KDL (droga publiczna – ulica lokalna), długość ok. 20mb,

11) teren nr 29.KDD (droga publiczna – ulica dojazdowa), długość ok. 170mb,

12) teren nr 30.KDD (droga publiczna – ulica dojazdowa), długość ok. 5mb,

13) teren nr 31.KDD (droga publiczna – ulica dojazdowa), długość ok. 50mb,

14) teren nr 32.KDD (droga publiczna – ulica dojazdowa), długość ok. 570mb,

15) teren nr 33.KDD (droga publiczna – ulica dojazdowa), długość ok. 30mb,

16) teren nr 34.KDD (droga publiczna – ulica dojazdowa), długość ok. 15mb,

17) teren nr 36.KDX (teren wydzielonego publicznego ciągu pieszego), długość ok. 100mb,

18) teren nr 37.KDX (teren wydzielonego publicznego ciągu pieszego), długość ok. 220mb,

19) teren nr 38.KDX (teren wydzielonego publicznego ciągu pieszego), długość ok. 70mb,

20) teren nr 39.KDX (teren wydzielonego publicznego ciągu pieszego), długość ok. 50mb,

21) teren nr 40.KDX (teren wydzielonego publicznego ciągu pieszego), długość ok. 15mb,

22) teren nr 42.WS/KX (teren wód powierzchniowych śródlądowych oraz publiczny ciąg pieszy), długość 
ciągu pieszego ok. 25mb,

23) teren nr 46.KDL (droga publiczna – ulica lokalna), długość ok. 30mb,

24) teren nr 47.KDL (droga publiczna – ulica lokalna), długość ok. 200mb,

25) teren nr 52.KDD (droga publiczna – ulica dojazdowa), długość ok. 90mb,

26) teren nr 55.KDL (droga publiczna – ulica lokalna), długość ok. 40mb.
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Powyższe inwestycje będą realizowane ze środków zarządcy drogi. Zakres wydatków budżetowych 
na dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie zarządcy drogi, zależnie od zakładanego 
zakresu rzeczowego i możliwości ich finansowania w zakresie niezbędnym, z przewidywanych 
wpływów realizacji planu.

2. Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna i odwodnienie:

Inwestycje będą realizowane ze środków gestora sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz ze 
środków budżetowych gminy. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy ochrony 
środowiska oraz udziału finansowego inwestorów realizujących inwestycje w terenach przyległych. Zakres 
wydatków budżetowych na dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie gminy, zależnie od 
zakładanego zakresu rzeczowego i możliwości ich finansowania w niezbędnym zakresie.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa

Leszek Glaza
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