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 UCHWAŁA Nr XXX/668/09

Rady Miasta Gdyni

 z dnia 25 marca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci dzielnic Leszczynki i Grabówek w 

Gdyni, rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i DembiMskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.2) Rada Miasta 
Gdyni uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami Studium uwarun-
kowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, 
uchwalonego uchwał> Rady Miasta Gdyni nr XVII/400/08 z 27 
lutego 2008 r., uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego czCWci dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, 
rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i DembiMskiego, 
oznaczony numerem ewidencyjnym 0806, obejmuj>cy obszar o 
powierzchni 81,02 ha, którego granice przebiegaj>:
- od północy – wzdłuc ulicy Morskiej,
- od wschodu – wzdłuc ulicy Mireckiego, obejmuj>c ulicC 

Hozjusza, oraz wzdłuc granicy Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego,

- od południa – wzdłuc granicy Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego,

- od zachodu – wzdłuc Trasy Kwiatkowskiego,
zgodnie z zał>cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 173 tereny 
wydzielone liniami rozgraniczaj>cymi, oznaczone numerami 
dwucyfrowymi od 01 do 173 oraz przeznaczenie terenów 
od 01 do 172 oznaczone symbolami literowymi lub literowo-
cyfrowymi zgodnie z ponicsz> klasyfikacj>.
Tereny zabudowy mieszkaniowej

MN1 – Zabudowa jednorodzinna wolno stoj>ca
 Dopuszcza siC wydzielenie w budynkach nie wiCcej nic dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
ucytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj>cej 30% 
powierzchni całkowitej budynku dla usług stanowi>cych 
uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i niezakłócaj>cych jej.

MN2 – Zabudowa jednorodzinna wolno stoj>ca lub blianiacza
Dopuszczenie wydzielenia lokali jak dla terenów MN1.

MN3 – Zabudowa jednorodzinna
 Dopuszcza siC wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej 

– budynki wolno stoj>ce albo w zabudowie blianiaczej, 
szeregowej lub grupowej.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku, Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 
roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 roku, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku, Nr 180, poz. 
1111. 

2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 roku, Nr 6, poz. 41, Nr 
141, poz. 1492, z 2005 roku, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku, Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 roku, Nr 127, poz. 880, z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227, Nr 

201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413.
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 Dopuszczenie wydzielenia lokali jak dla terenów MN1.
MW1 – Zabudowa wielorodzinna w budynkach zawieraj>cych 

do 4 mieszkaM
 Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w 

budynkach zawieraj>cych do 4 mieszkaM (zgodnie z 
zapisami w kartach terenów). W parterach budynków 
usytuowanych wzdłuc ulic publicznych dopuszcza siC 
lokalizacjC wydzielonych lokali ucytkowych dla usług 
stanowi>cych uzupełnienie funkcji mieszkaniowej 
i niezakłócaj>cych jej.

MW2 – Zabudowa wielorodzinna niska
 Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w 

budynkach do 4 kondygnacji. W parterach budynków 
usytuowanych wzdłuc ulic publicznych dopuszcza siC 
lokalizacjC wydzielonych lokali ucytkowych dla usług 
stanowi>cych uzupełnienie funkcji mieszkaniowej 
i niezakłócaj>cych jej.

MW3 – Zabudowa wielorodzinna
 Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w 

budynkach powycej 4 kondygnacji. W parterach budynków 
usytuowanych wzdłuc ulic publicznych dopuszcza siC 
lokalizacjC wydzielonych lokali ucytkowych dla usług 
stanowi>cych uzupełnienie funkcji mieszkaniowej 
i niezakłócaj>cych jej.

Tereny zabudowy usługowej
U – Zabudowa usługowa
UO – Usługi oWwiaty i wychowania
US – Usługi sportu i rekreacji
Tereny zieleni
ZP – ZieleM urz>dzona
ZE – ZieleM ekologiczno – krajobrazowa
 Tereny zieleni przeznaczone do utrzymania rozwoju 

struktur przyrodniczych nie wymagaj>ce urz>dzenia 
i stałej pielCgnacji. W szczególnoWci s> to tereny 
zadrzewieM i zaroWli, muraw i wrzosowisk, cieków, 
torfowisk, oczek wodnych oraz zespoły roWlinnoWci 
bagiennej, półnaturalne ł>ki i pastwiska.

ZL – Lasy
Tereny komunikacji
KD-Z j/p – Drogi i ulice publiczne zbiorcze
KD-L j/p – Drogi i ulice lokalne
KD-D j/p – Drogi i ulice dojazdowe
KD-X – Wydzielone publiczne place, ci>gi piesze, pieszo 

– jezdne i rowerowe, parkingi
KDW-X – Drogi i ulice wewnCtrzne
Tereny infrastruktury technicznej
W – Tereny ujCć wody i zaopatrzenia w wodC
K – Tereny urz>dzeM odprowadzania i oczyszczania 
Wcieków

E – Tereny urz>dzeM elektroenergetycznych
G – Tereny urz>dzeM gazownictwa
C – Tereny urz>dzeM ciepłownictwa

2. Usługi nie zakłócaj>ce funkcji mieszkaniowej – to usługi 
o nieuci>cliwym charakterze, których funkcjonowanie nie 
powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów 
jakoWci Wrodowiska przewidzianych dla funkcji 
mieszkaniowej, a ponadto nie wywołuje innych zakłóceM 
funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub 
postój pojazdów utrudniaj>cy dostCp do budynków 
mieszkalnych, naruszenie przestrzeni półprywatnych 
(klatki schodowe, ogródki lub dziedziMce w czCWci 
mieszkalnej) przez klientów usług, zakłócenie ciszy 
nocnej, wytwarzanie takich iloWci odpadów, których 
gromadzenie narusza estetykC Wrodowiska mieszkalnego 
itp.

3. Funkcja wył>czona - jest to ucytkowanie niepoc>dane na 
danym terenie, wydzielonym liniami rozgraniczaj>cymi 

i mimo, ce mieWci siC w opisanym w ust. 1 ogólnym 
zakresie ucytkowaM okreWlaj>cym przeznaczenie terenów, 
to na danym terenie nie jest dopuszczone.

4. Funkcja adaptowana jest to ucytkowanie istniej>ce, 
niemieszcz>ce siC w opisanym w ust. 1 zakresie 
ucytkowaM okreWlaj>cym przeznaczenie terenów, a 
które plan utrzymuje, uznaj>c za zgodne z planem 
i umocliwiaj>c działania inwestycyjne w zakresie tego 
sposobu ucytkowania oraz jego przekształcenie na inne 
zgodne z przeznaczeniem terenu.

5. UWciWlenie warunków zagospodarowania oraz okreWlenie 
dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy, 
dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi, zawarte s> w kartach tych terenów w 
§ 12 ust. 2.

6. Zakres sposobów ucytkowania dopuszczonych na 
danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj>cymi 
ograniczony jest zapisami, okreWlaj>cymi funkcje 
wył>czone i adaptowane, zawartymi w kartach 
poszczególnych terenów w § 12 ust. 2.

§ 3

1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego dla obszaru objCtego planem:
1) kształtowanie osnowy ekologicznej obszaru objCte-

go planem i powi>zaM przyrodniczych z otoczeniem 
zapewniaj>ce ci>głoWć funkcjonowania struktur przy-
rodniczych poprzez:
a) zachowanie istniej>cych terenów cennych przyrod-

niczo,
b) ustalenie przeznaczenia terenów tworz>cych 

system powi>zaM przyrodniczych pod rócne kate-
gorie zieleni: urz>dzonej, ekologiczno – krajobra-
zowej oraz terenów wył>czonych z zabudowy do 
zagospodarowania w formie zieleni w granicach 
działek budowlanych;

2) ograniczenie intensywnoWci i gabarytów zabudowy w 
celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
obszaru, w tym ograniczenie wysokoWci zabudowy na 
terenach przylegaj>cych do granicy lasu Trójmiejskie-
go Parku Krajobrazowego;

3) kształtowanie struktury przestrzennej z uwzglCd-
nieniem istniej>cego zagospodarowania i struktury 
własnoWci;

4) kształtowanie zabudowy w nawi>zaniu do wartoWcio-
wej zabudowy s>siedniej – w zakresie wysokoWci 
zabudowy, nachylenia dachów, linii zabudowy i innych 
parametrów i wskaaników zabudowy;

5) wykorzystanie walorów krajobrazowych, ochrona 
panoram widocznych z najwacniejszych punktów 
widokowych na obszarze opracowania planu.

2. Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, odnosz>ce siC do poszczególnych 
terenów połoconych na obszarze objCtym planem, 
zawarto w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.

§ 4

1. Na obszarze opracowania planu obowi>zuj> nastCpuj>ce 
zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) obszar objCty planem od południa i czCWciowo od 

wschodu graniczy z Trójmiejskim Parkiem Krajobra-
zowym – na terenach przyległych do Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego obowi>zuje ograniczenie wyso-
koWci zabudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
odpowiednich kartach terenów;

2) nalecy wprowadzić zieleM w ulicach, których parametry 
na to pozwalaj>;

3) nalecy umocnić skarpy w sposób słuc>cy zachowaniu 

Poz. 1931
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ich statecznoWci.
2. Szczegółowe zasady ochrony elementów Wrodowiska 

przyrodniczego i krajobrazu, odnosz>ce siC do 
poszczególnych terenów połoconych na obszarze 
objCtym planem, zawarto w kartach tych terenów w § 12 
ust. 2.

§ 5

1. Na obszarze opracowania planu obowi>zuj> nastCpuj>ce 
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
1) ustala siC ochronC konserwatorsk> obiektów histo-

rycznych w podziale na dwie grupy obiektów wg 
ponicszych zasad:
a) grupa A – obiekty o wysokich walorach kulturowych, 

obejmuj>ca budynki historyczne o wysokich, wyróc-
niaj>cych siC walorach architektonicznych (indywi-
dualnej formie budowlanej, niepowtarzalnym detalu 
itp.); obiekty autentyczne, w których ewentualne 
współczesne przekształcenia s> nieznaczne:
- dom mieszkalny willa „Mara”, ul. Morska 139,
- dom mieszkalny, ul. Kalksztajnów 11A,

b) grupa B – obiekty o walorach kulturowych, obej-
muj>ca budynki historyczne o charakterystycznej 
i tradycyjnej formie architektonicznej, nie wyróc-
niaj>ce siC szczególnymi cechami indywidualnymi, 
lecz wartoWciowe w skali zespołu; niektóre z nich 
uległy współczesnym przekształceniom, zachowu-
j>c jednak czyteln> historyczn> formC:
- dom mieszkalny, ul. Kalksztajnów 22,
- dwa domy mieszkalne, ul. DembiMskiego 14,
- dom mieszkalny willa „Wanda”, ul. DembiMskiego 

39;
- dom mieszkalny, ul. DembiMskiego 93,
- dom mieszkalny, ul. DembiMskiego 94,
- budynek mieszkalno – usługowy, ul. Morska 

155,
- budynki Zespołu Szkół Chłodniczych, ul. Sam-

bora 48;
c) dla obiektów grupy A obowi>zuje ochrona zabytkowej 

formy i substancji budynku tj. zachowanie w niezmie-
nionej postaci bryły oraz dachu budynku, ochrona 
zabytkowych detali architektonicznych, w tym stolarki; 
dopuszcza siC wymianC technicznie zucytych elemen-
tów budynku (okien, drzwi, itd.) pod warunkiem zacho-
wania pierwotnej tradycyjnej formy tych elementów;

d) w przypadku zniszczenia (lub rozbiórki) czCWci lub 
całoWci obiektu grupy A (na skutek wypadków loso-
wych lub całkowitego zucycia materiału) obowi>zuje 
odtworzenie historycznej bryły obiektu z elewacjami, 
dachem oraz detalami na podstawie wszelkich dostCp-
nych aródeł informacji;

e) dla obiektów grupy B obowi>zuje ochrona tradycyjnej 
formy i wyrazu architektonicznego budynku tj. sposobu 
ukształtowania bryły, rodzaju i kształtu dachu, zasad 
kompozycji elewacji, rozmieszczenia, proporcji i kształ-
tu stolarki; w uzasadnionych przypadkach ochronie 
podlegaj> takce elementy wykoMczenia zewnCtrznego 
obiektu, w tym ucyte materiały i technologie maj>ce 
wpływ na jego wygl>d i wyraz architektoniczny;

f) w przypadku prac budowlanych podejmowanych przy 
budynkach grupy A oraz grupy B, przekształconych w 
sposób naruszaj>cy ich wartoWciow> formC historycz-
n>, nalecy przywrócić formC historyczn> w zakresie 
podejmowanych działaM;

g) ogrodzenia i elementy małej architektury w otoczeniu 
obiektu objCtego ochron> konserwatorsk> powinny 
nawi>zywać stylowo i materiałowo do obiektów histo-
rycznych.

2. Szczegółowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz kultury współczesnej, odnosz>ce siC 
do poszczególnych terenów połoconych na obszarze 
opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 
12 ust. 2.

§ 6

1. Na obszarze opracowania planu ustala siC nastCpuj>ce 
elementy zagospodarowania wynikaj>ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) na obszarze objCtym planem ustalono:

a) system ci>gów pieszych przebiegaj>cych wzdłuc 
ulic oraz w terenach zieleni;

b) tereny ogólnodostCpnej zieleni urz>dzonej;
2) w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych nalecy 

zastosować udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych, w szczególnoWci poruszaj>cych siC na wózkach 
inwalidzkich.

2. Na obszarze opracowania planu ustala siC nastCpuj>ce 
zasady umieszczania szyldów oraz reklam na budynkach 
i reklam wolno stoj>cych, odpowiadaj>ce przeznaczeniu 
poszczególnych terenów:
1) zasady ogólne:

a) kształt, wielkoWć i miejsce umieszczenia szyldu lub 
reklamy na budynku musz> być dostosowane do 
architektury budynku;

b) w przypadku, gdy iloWć szyldów na budynku jest 
wiCksza nic jeden, powinny być tej samej wielko-
Wci i winny być zgrupowane w miarC mocliwoWci w 
jednym miejscu na elewacji; przy czym za szyld 
uwaca siC jednostronny, płaski znak zawieraj>cy 
wył>cznie logo firmowe lub informacje o nazwie 
firmy, rodzaju prowadzonej działalnoWci, dacie 
załocenia firmy;

c) konstrukcja szyldu nie moce siCgać dalej nic na 
0,12 m od lica budynku;

d) zewnCtrzna krawCda konstrukcji reklamy nie moce 
siCgać dalej nic 1,00 m od lica Wciany budynku. 
W przypadku, gdy konstrukcja reklamy siCga dalej 
nic 0,12 m od lica Wciany budynku, jej dolna krawCda 
nie moce znajdować siC na wysokoWci mniejszej nic 
2,40 m nad poziomem terenu znajduj>cego siC pod 
konstrukcj>;

e) wyklucza siC stosowanie oWwietlenia pulsacyjnego 
wszelkich szyldów i reklam;

f) reklamy i znaki graficzne umieszczone na marki-
zach, namiotach i parasolach nie bCd> uznawa-
ne za szyldy i reklamy pod warunkiem, ce bCd> 
umieszczone płasko na ich powierzchni, nie 
bCd> Wwiecić i nie bCd> wykraczać poza obrys ich 
powierzchni;

2) zasady szczegółowe:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej:
- nie dopuszcza siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem 

szyldów o pow. do 0,6 m2 i reklam o pow. do 3,0 m2 
zwi>zanych z miejscem prowadzonej działalnoWci 
gospodarczej lub siedzib> firmy,

- dopuszcza siC zainstalowanie po jednym szyldzie 
i jednej reklamie na jedn> firmC;

b) tereny zabudowy usługowej:
- dopuszcza siC lokalizacjC reklam na budynkach w 

pasie kondygnacji przeznaczonej na usługi oraz na 
Wcianach szczytowych pozbawionych okien,

- dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolno stoj>cych o 
wysokoWci nie przekraczaj>cej 4,50 m oraz w odle-
głoWci od budynków mieszkalnych nie mniejszej nic 
wysokoWć reklamy;
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c) tereny zieleni:
- nie dopuszcza siC lokalizacji reklam;

d) tereny komunikacji i urz>dzeM infrastruktury technicz-
nej:
- nie dopuszcza siC lokalizacji reklam.

3. Na obszarze objCtym planem ustala siC, ce ogrodzenia 
od strony ulic, ogólnodostCpnych ci>gów pieszych 
i innych miejsc publicznych powinny być acurowe co 
najmniej powycej 0,40 m od poziomu terenu, o całkowitej 
wysokoWci nie przekraczaj>cej 1,60 m oraz dostosowane 
do architektury budynków, z którymi s> zwi>zane. 

 Powierzchnia przeWwitów czCWci acurowej powinna 
wynosić co najmniej 30% powierzchni ogrodzenia miCdzy 
słupami. W przypadku koniecznoWci dostosowania 
wysokoWci ogrodzeM do ukształtowania terenu dopuszcza 
siC ich lokalne podwycszenia do wysokoWci 1,80 m oraz 
stosowanie murów oporowych.

4. Pozostałe wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształto- 
wania przestrzeni publicznych, odnosz>ce siC do 
poszczególnych terenów, połoconych na obszarze 
objCtym planem, zawarto w kartach tych terenów w § 12 
ust. 2.

§ 7

Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dla poszczególnych terenów okreWlono 
w kartach terenów w § 12 ust. 2.

§ 8

1. Na obszarze objCtym planem znajduj> siC nastCpuj>ce 
tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na 
podstawie odrCbnych przepisów oraz obowi>zuj> 
nastCpuj>ce szczególne warunki zagospodarowania 
terenów i ograniczenia w ich ucytkowaniu:
1) na obszarze objCtym planem wystCpuj> tereny poten-

cjalnie naracone na osuwanie siC mas ziemnych 
(oznaczone na rysunku planu); wszelkie inwestycje 
budowlane na tych terenach powinny być poprzedzo-
ne szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej 
i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich  
posadowienia z uwzglCdnieniem statecznoWci skarp 
– zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. W przypad-
ku koniecznoWci zabezpieczenia stabilnoWci skarp, w 
projekcie budowlanym nalecy przewidzieć sposób ich 
zabezpieczenia;

2) obszar opracowania planu połocony jest w strefie 
ochronnej GZWP 110, obowi>zuje zakaz lokalizacji 
inwestycji, które mog> spowodować zanieczyszczenia 
wód podziemnych;

3) czCWć obszaru objCtego planem, połocona wzdłuc ul. 
Morskiej oraz Trasy Kwiatkowskiego, znajduje siC w 
zasiCgu oddziaływania hałasu komunikacyjnego – obo-
wi>zuj> wartoWci poziomów dopuszczalnego hałasu 
okreWlone w rozporz>dzeniu Ministra Vrodowiska z 
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasów w Wrodowisku. Dla dotrzymania 
właWciwych warunków akustycznych wewn>trz budyn-
ków z pomieszczeniami chronionymi przed hałasem 
konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwi>-
zaM technicznych jak np.: stolarka okienna i materiały 
budowlane o podwycszonych właWciwoWciach dawiC-
kochłonnych, systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne;

4) przez obszar objCty planem przebiegaj> linie energe-
tyczne wysokiego napiCcia 110 kV –ograniczenia dla 
zabudowy i zagospodarowania według obowi>zuj>-
cych przepisów – obowi>zuje rozporz>dzenie Ministra 
Vrodowiska z dnia 30 paadziernika 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w Wrodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzyma-

nia tych poziomów.
 Na rysunku planu wskazano informacyjnie strefC ogra-

niczeM od linii wysokiego napiCcia 110 kV (o szerokoWci 
– po 20,0 m od osi linii); zamierzenia inwestycyjne w 
granicach tej strefy winny być uzgodnione z gestorem 
sieci elektroenergetycznej.

 Dopuszcza siC zmianC przebiegu linii energetycznych 
lub/i ich skablowanie w uzgodnieniu z gestorem sieci 
– zmiana lokalizacji lub/i skablowanie linii bCdzie 
wi>zało siC ze zmian> granic lub likwidacj> strefy 
ograniczeM dla zabudowy i zagospodarowania terenu, 
wskazanych informacyjnie na rysunku planu;

5) na obszarze objCtym planem wystCpuj> tereny 
zamkniCte, w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
z 2005 r. nr 240, poz. 2027, z póan. zm.). Na rysunku 
planu pokazano granice terenów zamkniCtych. Zapisy 
dotycz>ce terenów zamkniCtych nie stanowi> ustaleM 
planu.

2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, jeceli takie wystCpuj>, 
okreWlono w kartach terenów w § 12 ust. 2.

§ 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWci połoconych na obszarze objCtym planem 
okreWlono w kartach terenów w § 12 ust. 2.

§ 10

1. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i inne regulacje:
1) układ komunikacyjny obszaru objCtego planem powi>-

zany bCdzie z układem zewnCtrznym miasta poprzez 
ul. Kalksztajnów (ulica lokalna i odcinek ulicy zbior-
czej) i ul. Mireckiego (ulica lokalna);

2) na obszarze objCtym planem ustala siC realizacjC 
nastCpuj>cych elementów układu komunikacyjnego:
a) przebudowa i rozbudowa ulic:
- skrzycowania ul. Kalksztajnów (107 KD-L i 108 KD-

L) z ul. ul.: Morsk>, Orlicz – Dreszera (106 KD-Z 
1/2) i Sambora (112 KD-L 1/2),

- ul. Kordeckiego (112 KD-L 1/2) do parametrów ul. 
lokalnej – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu 
i obustronnym chodnikiem,

- ul. Leszczynki (114 KD-D 1/2) – jednojezdniowej z 
dwoma pasami ruchu i obustronnym chodnikiem,

- ulicy 115 KD-D 1/2 – jednojezdniowej z dwoma 
pasami ruchu i jednostronnym chodnikiem,

- wschodniego odcinka ul. DembiMskiego (116 KD-
D 1/2) – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu 
i obustronnym chodnikiem,

- ul. DembiMskiego (117 KD-D 1/2) - na odcinku od 
skrzycowania z ul. Sambora w kierunku południo-
wym – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu 
i obustronnym chodnikiem,

b) budowa ulic:
- odcinka ulicy 112 KD-L 1/2 (poł>czenie ul. Sambo-

ra z ul. Kordeckiego) – jednojezdniowej z dwoma 
pasami ruchu i obustronnym chodnikiem,

- 113 KD-D 1/2 (przedłucenie ul. Orlicz – Dreszera) 
– jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu i jedno-
stronnym chodnikiem,

- zachodniego odcinka ulicy 116 KD-D 1/2 (poł>-
czenie ul. Leszczynki z ul. DembiMskiego) - jedno-
jezdniowej z dwoma pasami ruchu i obustronnym 
chodnikiem,

- 118 KD-D 1/2 – jednojezdniowej z dwoma pasami 
ruchu i jednostronnym chodnikiem,

- 123 KD-D 1/2 (poł>czenie odcinków ul. Sambora) 
– jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu i obu-
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stronnym chodnikiem,
- południowego odcinka ulicy 124 KD-D 1/2 (przedłu-
cenie ul. DembiMskiego) – jednojezdniowej z dwoma 
pasami ruchu i jednostronnym chodnikiem,

- 133 KD-D 1/2, 134 KD-D 1/2, 135 KD-D 1/2 – jed-
nojezdniowej z dwoma pasami ruchu i obustronnym 
chodnikiem,

c) budowa ci>gów pieszo – jezdnych, pieszych oraz 
pieszo – jezdnych wewnCtrznych;

d) budowa Wciecek rowerowych;
3) realizacja inwestycji niedrogowej, wywołuj>cej wzrost 

natCcenia ruchu pojazdów na drogach publicznych 
i pogarszaj>cej warunki ruchu, uwarunkowana jest 
wyprzedzaj>c> lub równoległ> budow> układu drogowego 
w zakresie niezbCdnym dla jego prawidłowego 
funkcjonowania i zniwelowania skutków realizacji tej 
inwestycji niedrogowej. Szczegółowe warunki budowy 
dróg okreWla siC w umowie miCdzy zarz>dc> drogi a 
inwestorem inwestycji niedrogowej;

4) wskaaniki parkingowe do obliczenia wymaganej liczby 
miejsc postojowych:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne:

- min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, lecz 
nie mniej nic 2 miejsca na 1 dom jednorodzinny;

b) budynki mieszkalne wielorodzinne:
- dla zabudowy zlokalizowanej w pasie pomiCdzy ul. 

Morsk> a ulicami Orlicz – Dreszera i Komandorsk> 
– min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

- dla pozostałej zabudowy wielorodzinnej – min. 1,5 
miejsca postojowego na 1 mieszkanie, z czego 
min. 10% miejsc postojowych nalecy urz>dzić jako 
ogólnodostCpne;

c) obiekty usług, obiekty sportu i rekreacji:
- dla zabudowy zlokalizowanej w pasie pomiCdzy ul. 

Morsk> a ulicami Orlicz – Dreszera i Komandorsk> 
– min. 2 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni 
ucytkowej,

- dla pozostałej zabudowy usługowej min. 3 miejsca 
postojowe na 100 m² powierzchni ucytkowej, lecz 
nie mniej nic 2 miejsca postojowe na 1 punkt usłu-
gowy oraz min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby 
zatrudnione.

2. Zasady obsługi oraz przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodC: z sieci wodoci>gowej – koniecz-

na przebudowa i rozbudowa sieci dostosowana do 
projektowanego przebiegu ulic; konieczna jest rozbu-
dowa stacji podnoszenia ciWnienia przy ul. DembiM-
skiego (teren 029 MN2,MW1) i budowa nowej stacji 
podnoszenia ciWnienia przy ul. Orlicz – Dreszera (teren 
061 MW3);

2) odprowadzenie Wcieków sanitarnych – do sieci kana-
lizacji sanitarnej (czCWciowo grawitacyjnie, czCWciowo 
poprzez lokalne przepompownie) – konieczna rozbu-
dowa sieci dostosowana do projektowanego przebiegu 
ulic, w południowej czCWci terenu opracowania na tzw. 
górnym tarasie oprócz sieci grawitacyjnej konieczna 
budowa kanalizacji ciWnieniowej;

3) odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych:
a) wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg 

i parkingów – odprowadzać do sieci kanalizacji 
deszczowej po jej przebudowie i rozbudowie; 
wody opadowe z powierzchni szczelnej parkingów 
o powierzchni powycej 0,1 ha nalecy podczyszczać 
przed odprowadzeniem do sieci; konieczna jest 
przebudowa kolektorów zbiorczych w ul. ul.: Kal-
ksztajnów, Komandorskiej, Stoigniewa, Sambora, 
Kordeckiego, Przybyszewskiego (ac do basenów 

portowych);
b) dla opóanienia spływu wód nalecy wybudować zbior-

niki retencyjne otwarte lub podziemne, (przed zbiorni-
kami nalecy zamontować urz>dzenia oczyszczaj>ce: 
piaskowniki i separatory) – orientacyjne rejony lokali-
zacji zbiorników retencyjnych wskazano na rysunku 
planu:
- na terenach 092 US, ZP i 093 ZP - projektowane 

zbiorniki otwarte,
- na terenach 017 MN2,MW1, 068 MW3, 069 MW3, 

080 U, 101 ZP, KD-X, 137 KD-X - projektowane 
zbiorniki podziemne;

c) wody opadowe na terenach 058 MW3, 059 MW3, 060 
MW3, 061 MW3, 062 MW3, U i 063 U/MW3, z dachów 
i powierzchni utwardzonych, powinny być retencjono-
wane w granicach własnych terenów; w przypadku 
niekorzystnych warunków gruntowych wody opado-
we nalecy odprowadzić do kanalizacji deszczowej na 
warunkach okreWlonych przez gestora sieci;

d) na pozostałych terenach, gdzie projektowany sposób 
zagospodarowania oraz wielkoWć działek pozwalaj> 
na to, wody opadowe nalecy w maksymalnym stop-
niu odprowadzić na tereny zieleni (przy korzystnych 
warunkach geologicznych) lub do zbiorników reten-
cyjnych w granicach własnych działek, dopuszcza siC 
odprowadzenie nadmiaru wód opadowych do sieci 
kanalizacji deszczowej; na terenach potencjalnie nara-
conych na osuwanie siC mas ziemnych (oznaczonych 
na rysunku planu) nie dopuszcza siC odprowadzenia 
wód deszczowych do gruntu;

4) elektroenergetyka:
a) zasilanie z sieci elektroenergetycznej po rozbudowie 

rozdzielczej sieci kablowej 15 kV, stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV oraz rozdzielczej sieci kablowej 0,4 
kV;

b) stacje transformatorowe:
- istniej>ce - oznaczone symbolem E na rysunku 

planu - ostateczna liczba, szczegółowa lokalizacja, 
powierzchnia terenu oraz typ stacji transformatoro-
wych mog> być zmienione stosownie do potrzeb, w 
uzgodnieniu z instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia 
elektroenergetyczne;

- nowoprojektowane - w iloWci niezbCdnej do zasilania 
w energiC elektryczn> obiektów budowlanych lokali-
zowanych na terenach inwestycyjnych; szczegóło-
w> lokalizacjC, powierzchniC terenu oraz typ stacji 
nalecy uzgodnić na etapie projektu zagospodaro-
wania terenu z instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia 
elektroenergetyczne;

c) dopuszcza siC zmianC przebiegu istniej>cych linii 
energetycznych wysokiego napiCcia 110 kV lub/i ich 
skablowanie w uzgodnieniu z gestorem sieci;

5) zaopatrzenie w gaz – z istniej>cej sieci gazowej niskiego 
ciWnienia po jej przebudowie i rozbudowie;

6) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej 
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej; 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna 
o niskiej intensywnoWci (MW1) bCdzie zaopatrywana 
w ciepło z indywidualnych nieemisyjnych lub 
niskoemisyjnych aródeł ciepła;

7) telekomunikacja:
a) z sieci telekomunikacyjnej (konieczna przebudowa 

i rozbudowa sieci),
b) zakazuje siC lokalizacji stacji bazowych telefonii 

komórkowej za wyj>tkiem terenów 022 MN1, 027 
MN2 i 063 U/MW3;

8) gospodarka odpadami – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku:
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a) na terenach zabudowy mieszkaniowej nalecy zapew-
nić miejsca do ustawienia minimum jednego zestawu 
do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, trzy-
komorowego o pojemnoWci min. 1 m3, na kacde 120 
mieszkaM lub domów jednorodzinnych,

b) na terenach usług zapewnić miejsca do gromadzenia 
odpadów w sposób selektywny,

c) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
przylegaj>cych do terenów leWnych, miejsca groma-
dzenia odpadów nalecy projektować w sposób unie-
mocliwiaj>cy dostCp ducych i Wrednich zwierz>t.

§ 11

Nie ustala siC sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania oraz ucytkowania terenów 
połoconych na obszarze opracowania planu.

§ 12

1. WyjaWnienie pojCć ucytych w „kartach terenów”.
1) IntensywnoWć zabudowy – jest to wskaanik wyraca-

j>cy stosunek powierzchni całkowitej, mierzonej po 
zewnCtrznym obrysie przegród zewnCtrznych, wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych budynków znajduj>cych 
siC na danej działce budowlanej, do powierzchni dział-
ki budowlanej; przy czym za kondygnacjC nadziemn>, 
do obliczeM intensywnoWci zabudowy, nalecy przyj>ć 
kacd> kondygnacjC lub jej czCWć, której poziom podłogi 
znajduje siC w poziomie lub powycej poziomu przyle-
gaj>cego, projektowanego lub urz>dzonego terenu.

2) WysokoWć zabudowy – podana w karcie terenu słucy 
do okreWlenia dopuszczalnego, zewnCtrznego, piono-
wego gabarytu projektowanych budynków:
a) wysokoWć wyracona w metrach to pionowy wymiar 

budynku mierzony do kalenicy, punktu zbiegu połaci 
dachowych b>da górnej krawCdzi Wciany zewnCtrz-
nej, gzymsu lub attyki, od naturalnej rzCdnej terenu 
znajduj>cego siC ponicej; przy czym za naturaln> 
rzCdn> terenu przyjmuje siC rzCdn> terenu wyni-
kaj>c> z wartoWci okreWlonych na mapie sytuacyj-
no-wysokoWciowej, na której został sporz>dzony 
rysunek niniejszego planu miejscowego, a budynek 
nie moce przekraczać dopuszczalnej wysokoWci w 
cadnym miejscu swojego rzutu;

b) wysokoWć wyracona w liczbie kondygnacji to 
dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych 
projektowanych budynków; przy czym przez pod-
dasze rozumie siC kondygnacjC w dachu stromym, 
której wysokoWć umocliwia realizacjC pomieszczeM 
przeznaczonych na pobyt ludzi.

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczaj>ca 
obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie budyn-
ków. Nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone 
planem nie dotycz> okapów i gzymsów wysuniCtych 
nie wiCcej nic 0,5 m oraz balkonów i wykuszy wysu-
niCtych nie wiCcej nic 1,0 m.

4) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy 
pokryty roWlinnoWci> oraz woda powierzchniowa na 
działce budowlanej, a takce 50% sumy nawierzch-
ni tarasów i stropodachów, urz>dzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich 
naturaln> wegetacjC, o powierzchni nie mniejszej nic 
10 m2.

5) Powierzchnia zabudowy dopuszczona na danej dział-
ce budowlanej okreWlona jest wielkoWci> wyracon> w 
metrach kwadratowych b>da wskaanikiem wyracaj>-
cym stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki budowlanej.

6) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna 
liczba miejsc postojowych, któr> nalecy zapewnić 

na terenie działki budowlanej, przylegaj>cej drogi 
wewnCtrznej lub w inny, okreWlony w karcie terenu 
sposób.

7) Stawka procentowa – jednorazowa opłata wnoszona 
na rzecz gminy, okreWlona w stosunku procentowym do 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku z uchwa-
leniem planu, na zasadach okreWlonych w ustawie o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8) Dach płaski – dach o spadku do 10°, wskazane jest, 
szczególnie w elewacji frontowej, ukrycie dachu za 
attyk>.

2. Karty terenów:
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 001 
2) POWIERZCHNIA - 1,53 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO 

STOJ=CA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>;

b) ustala siC teren wył>czony z zabudowy oznaczony 
na rysunku planu – do zagospodarowania w formie 
zieleni, na terenie wył>czonym z zabudowy dopusz-
cza siC obiekty małej architektury słuc>ce zapewnieniu 
stabilnoWci skarp.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy - do 0,50, przy czym do 

obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku 
planu terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczo-
nego do zagospodarowania w formie zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygnacji 

nadziemnej + kondygnacja w poddaszu; dopuszcza 
siC podwycszenie ww. wysokoWci zabudowy o 1,5 
m – odpowiednio do 10,5 m, w miejscach o zrócni-
cowanym ukształtowaniu terenu;

- szerokoWć elewacji frontowej - do 18,0 m;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 45°; 

pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu, szaroWci; dopuszcza siC 
lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym do 
spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulicy 114 KD-D 1/2 i ci>gu pieszo – jezd-
nego 170 KDW-X oraz zgodnie z rysunkiem planu;

f) powierzchnia zabudowy – do 0,25 powierzchni działki 
budowlanej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia siC 
oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czonego z 
zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowania w 
formie zieleni;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% 
powierzchni działki budowlanej, przy czym do obliczeM 
nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni;
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h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia i minimalna szerokoWć frontu 

działki budowlanej - 900 m2 i 24,0 m.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1;

b) na terenie wystCpuj> ograniczenia dla zabudowy i za-
gospodarowania wynikaj>ce z przebiegu linii wyso-
kiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> przepisy i zasady 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulicy: 114 KD-D 1/2, ci>gu pieszo – jezdnego 

170 KDW-X;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 

2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 002   2)POWIERZCHNIA - 0,55 ha

                             - 003                                      - 0,65 ha
        - 004                                      - 0,75 ha
        - 005           - 1,42 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO 

STOJ=CA LUB BLI`NIACZA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>;

b) na terenie 003 MN2 ustala siC teren wył>czony z zabu-
dowy oznaczony na rysunku planu – do zagospoda-
rowania w formie zieleni, dopuszcza siC obiekty małej 
architektury słuc>ce zapewnieniu stabilnoWci skarp.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,50, przy czym 
do obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na 
rysunku planu terenu wył>czonego z zabudowy 
–  przeznaczonego do zagospodarowania w formie 
zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,60, przy czym do obliczeM 
nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy - do 9,0 m, do 1 kondygnacji 

nadziemnej + kondygnacja w poddaszu; dopuszcza 
siC podwycszenie ww. wysokoWci zabudowy o 1,5 
m – odpowiednio do 10,5 m, w miejscach o zrócni-
cowanym ukształtowaniu terenu;

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 45°; 

pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulic 114 KD-D 1/2, 115 KD-D 1/2, 116 
KD-D 1/2 i ci>gów pieszo – jezdnych 150 KD-X i 170 
KDW-X oraz zgodnie z rysunkiem planu;

f) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej na terenach 002 MN2 

i 003 MN2 – do 0,30 powierzchni działki budowla-
nej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia siC ozna-
czonego na rysunku planu terenu wył>czonego z 
zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowania 
w formie zieleni,

- dla zabudowy wolno stoj>cej na terenach 004 MN2 
i 005 MN2 – do 0,25 powierzchni działki budowla-
nej,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,30 powierzchni działki 
budowlanej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia 
siC oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czo-
nego z zabudowy – przeznaczonego do zagospo-
darowania w formie zieleni;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu terenu 
wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego do zago-
spodarowania w formie zieleni;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
jednorodzinnych na jednej działce budowlanej; 
dopuszcza siC wydzielenie działek budowlanych, na 
których w momencie wejWcia w cycie planu miejsco-
wego znajduj> siC dwa domy jednorodzinne;

j) na terenie 004 MN2 ustala siC teren urz>dzeM elektro-
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energetycznych (stacja transformatorowa) oznaczony 
symbolem E na rysunku planu, którego szczegółowa 
lokalizacja i wielkoWć mog> być zmienione w uzgod-
nieniu z instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia elektro-
energetyczne;

k) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

l) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia i minimalna szerokoWć frontu 

działki budowlanej:
- dla zabudowy wolno stoj>cej na terenach 002 MN2 

i 003 MN2 – 400 m2,
- dla zabudowy wolno stoj>cej na terenach 004 MN2 

i 005 MN2 – 600 m2 i 15,0 m,
- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – 350 m2 i 12,0 m; dopuszcza 
siC realizacjC zabudowy na mniejszych działkach 
budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem 
planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia 
gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleM 
planu), których powierzchnia wynosi min. 250 m2,

- minimalne powierzchnie działek budowlanych nie 
dotycz> terenów infrastruktury technicznej.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenów oznaczona na rysunku planu, stanowi 

tereny potencjalnie naracone na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1;

b) na terenach 004 MN2, 005 MN2 wystCpuj> ogranicze-
nia dla zabudowy i zagospodarowania wynikaj>ce z 
przebiegu linii wysokiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> 
przepisy i zasady zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 002 MN2 – 113 KD-D 1/2 poprzez ci>g 
pieszo – jezdny 150 KD-X z mocliwoWci> dojazdu 
ci>giem pieszym 154 KD-X, od ci>gu pieszo – jezd-
nego 170 KDW-X,

- do terenu 003 MN2 – 114 KD-D 1/2, ci>gu pieszo 
– jezdnego 150 KD-X,

- do terenu 004 MN2 – 114 KD-D 1/2, 116 KD-D 1/2 
– ul. DembiMskiego,

- do terenu 005 MN2 – 114 KD-D 1/2 – ul. Leszczynki, 
116 KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego, ci>gów pieszo 
– jezdnych: 148 KD-X, 169 KDW-X;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 

2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30% za wyj>tkiem terenów 

002 MN2 i 003 MN2, których stawka nie dotyczy (nie 
dotyczy równiec transakcji, w których sprzedaj>cym jest 
gmina Gdynia).

11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 006   2) POWIERZCHNIA - 0,08 ha

         - 007           - 0,62 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

MN3 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA
a) funkcja wył>czona – zabudowa grupowa.

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,50,
- dla zabudowy blianiaczej lub skrajnego segmentu w 

zabudowie szeregowej (gdy jedna Wciana przylega 
do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,60,

- dla zabudowy szeregowej (gdy dwie Wciany przyle-
gaj> do budynków na działkach s>siednich lub do 
granic działek) – do 0,75;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy - do 9,0 m, do 1 kondygnacji 

nadziemnej + kondygnacja w poddaszu,
- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 40° - 45°; 
pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
niczaj>cej ulicy115 KD-D 1/2 oraz zgodnie z rysunkiem 
planu;

f) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzchni 

działki budowlanej,
- dla zabudowy blianiaczej lub skrajnego segmentu w 

zabudowie szeregowej (gdy jedna Wciana przylega 
do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,30 powierzchni działki 
budowlanej,

- dla zabudowy szeregowej (gdy dwie Wciany przy-
legaj> do budynków na działkach s>siednich lub 
do granic działek) – do 0,40 powierzchni działki 
budowlanej;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia i minimalna szerokoWć frontu 

działki budowlanej:
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- dla zabudowy wolno stoj>cej – 600 m2 i 15,0 m,
- dla zabudowy blianiaczej lub skrajnego segmentu w 

zabudowie szeregowej (gdy jedna Wciana przylega 
do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – 300 m2 i 12,0 m; dopuszcza 
siC realizacjC zabudowy na mniejszych działkach 
budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem 
planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia 
gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleM 
planu), których powierzchnia wynosi min. 250 m2;

- dla zabudowy szeregowej (gdy dwie Wciany przyle-
gaj> do budynków na działkach s>siednich lub do 
granic działek) – 200 m2 i 7,5 m.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu 007 MN3, oznaczona na rysunku planu, 

stanowi teren potencjalnie naracony na osuwanie siC 
mas ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 
ust. 1 pkt 1;

b) na terenach wystCpuj> ograniczenia dla zabudowy 
i zagospodarowania wynikaj>ce z przebiegu linii wyso-
kiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> przepisy i zasady 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 006 MN3 – 115 KD-D 1/2,
- do terenu 007 MN3 – 115 KD-D 1/2, ci>gu pieszo 

– jezdnego 171 KDW-X;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU  - 008   2) POWIERZCHNIA - 0,84 ha

          - 009            - 1,32 ha
          - 010            - 0,74 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO 

STOJ=CA LUB BLI`NIACZA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>;

b) na terenach 008 MN2, 009 MN2 ustala siC teren 
wył>czony z zabudowy oznaczony na rysunku planu 
– do zagospodarowania w formie zieleni, na terenie 
wył>czonym z zabudowy dopuszcza siC obiekty małej 
architektury słuc>ce zapewnieniu stabilnoWci skarp.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGO- 
SPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej na terenie 008 MN2 
– do 0,60, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia siC 
oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czonego 
z zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowa-
nia w formie zieleni,

- dla zabudowy wolno stoj>cej na terenach 009 
MN2, 010 MN2 – do 0,50, przy czym do obliczeM 
nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) na terenie 008 MN2 – do 0,70, 
przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia siC ozna-
czonego na rysunku planu terenu wył>czonego z 
zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowania 
w formie zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) na terenach 009 MN2, 010 MN2 
– do 0,60, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia siC 
oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czonego 
z zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowa-
nia w formie zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy na terenie 008 MN2 - do 12,0 

m, do 2 kondygnacji nadziemnych + kondygnacja 
w poddaszu,

- wysokoWć zabudowy na terenach 009 MN2, 010 
MN2 - do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 
kondygnacja w poddaszu,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci na terenie 

008 MN2 – 35° - 40°, na terenach 009 MN2, 010 MN2 
– 35° - 45°; pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub 
cementow> w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; 
dopuszcza siC lukarny przekryte dachem o spadku 
nawi>zuj>cym do spadku głównej połaci dachu, 
dopuszcza siC okna połaciowe; dopuszcza siC dachy 
płaskie budynków parterowych oraz parterowych 
czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulic 116 KD-D 1/2, 117 KD-D 1/2, ci>gów 
pieszo – jezdnych 151 KD-X, 152 KD-X i ci>gu pie-
szego 153 KD-X; 4,0 m od ci>gów pieszo – jezdnych 
151 KD-X, 172 KDW-X; 12,0 m od granicy lasu oraz 
zgodnie z rysunkiem planu;

f) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzch-

ni działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,30 powierzchni działki 
budowlanej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia 
siC oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czo-
nego z zabudowy – przeznaczonego do zagospo-
darowania w formie zieleni;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu terenu 
wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego do zago-
spodarowania w formie zieleni;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
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mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia i minimalna szerokoWć frontu 

działki budowlanej:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – 600 m2 i 15,0 m,
- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – 300 m2 i 12,0 m;

b) w projekcie podziału działki nr 635/80 nalecy uwzglCd-
nić wydzielenie dojazdu/dojazdów do działki nr 201/80 
lub działek powstałych w wyniku podziału działki 201/
80 (nie maj>cych bezpoWredniego dostCpu do ci>gu 
pieszo – jezdnego 151 KD-X).

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenów 008 MN2, 010 MN2, oznaczona na 

rysunku planu, stanowi tereny potencjalnie naracone 
na osuwanie siC mas ziemnych - obowi>zuj> zasady 
okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 1.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 008 MN2 – 116 KD-D 1/2 – ul. DembiM-
skiego, ci>gów pieszo – jezdnych: 151 KD-X, 171 
KDW-X,

- do terenu 009 MN2 – 116 KD-D 1/2 – ul. DembiM-
skiego, ci>gów pieszo – jezdnych: 151 KD-X, 172 
KDW-X,

- do terenu 010 MN2 – 117 KD-D 1/2 – ul. DembiM-
skiego;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – 30% za wyj>tkiem terenów 
009 MN2 i 010 MN2, których stawka nie dotyczy.

11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 011   2) POWIERZCHNIA  - 1,26 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2, U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO 

STOJ=CA LUB BLI`NIACZA, ZABUDOWA 
USŁUGOWA

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowo – usługowe;

b) od strony Trasy Kwiatkowskiego wystCpuje oddziały-
wanie hałasu komunikacyjnego – obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3;

c) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej;

d) ustala siC teren wył>czony z zabudowy oznaczony 
na rysunku planu – do zagospodarowania w formie 
zieleni, na terenie wył>czonym z zabudowy dopusz-
cza siC obiekty małej architektury słuc>ce zapewnieniu 
stabilnoWci skarp.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj>cej – do 
0,50, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia siC 
oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czonego 
z zabudowy 

— przeznaczonego do zagospodarowania w formie 
zieleni,

- dla zabudowy jednorodzinnej blianiaczej (gdy jedna 
Wciana przylega do budynku na s>siedniej działce 
lub do granicy działki s>siedniej) oraz dla zabudo-
wy usługowej – do 0,60, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygnacji 

nadziemnej + kondygnacja w poddaszu; dopuszcza 
siC podwycszenie ww. wysokoWci zabudowy o 1,5 
m – odpowiednio do 10,5 m, w miejscach o zrócni-
cowanym ukształtowaniu terenu,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 45°; 

pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulicy 113 KD-D 1/2 oraz zgodnie z 
rysunkiem planu;

f) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzch-

ni działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) oraz dla zabudowy usługowej 
– do 0,30 powierzchni działki budowlanej, przy 
czym do obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego 
na rysunku planu terenu wył>czonego z zabudowy 
– przeznaczonego do zagospodarowania w formie 
zieleni;

g) powierzchnia biologicznie czynna:
- dla zabudowy mieszkaniowej - min. 40% pow. 

działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni,

- dla zabudowy usługowej - min. 25% pow. działki 
budowlanej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia 
siC oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czo-
nego z zabudowy – przeznaczonego do zagospo-
darowania w formie zieleni;

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia i minimalna szerokoWć frontu 

działki budowlanej:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – 900 m2 i 15,0 m,
- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
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działki s>siedniej) – 600 m2 i 12,0 m.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 113 KD-D 1/2, ci>gu pieszo – jezdnego 

149 KD-X;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 012    2) POWIERZCHNIA - 0,43 ha

         - 013           - 0,49 ha
        - 014            - 0,73 ha
        - 015           - 0,24 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN1, MW1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

WOLNO STOJ=CA, ZABUDOWA WIELORODZINNA 
W BUDYNKACH ZAWIERAJ=CYCH DO 4 MIESZKAL

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj>cej – do 
0,70,

- dla zabudowy wielorodzinnej – do 0,75;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy - do 12,0 m, do 2 kondygnacji 
nadziemnych + kondygnacja w poddaszu; dopusz-
cza siC podwycszenie ww. wysokoWci zabudowy o 
1,5 m – odpowiednio do 13,5 m, w miejscach o 
zrócnicowanym ukształtowaniu terenu,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 40°; 

pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulic 115 KD-D 1/2, 116 KD-D 1/2, 117 
KD-D 1/2, 118 KD-D 1/2; 4,0 m od ci>gu pieszo – jezd-
nego 147 KD-X; 12,0 m od granicy lasu oraz zgodnie 
z rysunkiem planu;

f) powierzchnia zabudowy – do 0,25 powierzchni działki 
budowlanej;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 

dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) dopuszcza siC realizacjC jednego domu jednorodzin-
nego lub jednego budynku wielorodzinnego zawiera-
j>cego do 4 mieszkaM na jednej działce budowlanej; 
budynki mieszkalne musz> być realizowane jako wolno 
stoj>ce (Wciany nie mog> przylegać do budynków na 
działkach s>siednich lub do granic działek);

j) na terenie 012 MN1, MW1, 013 MN1, MW1 lub 014 
MN1, MW1 ustala siC lokalizacjC urz>dzeM elektro-
energetycznych w iloWci niezbCdnej do zasilania w 
energiC elektryczn> budynków połoconych w obrCbie 
ww. terenów, szczegółow> lokalizacjC, powierzchniC 
terenu oraz typ stacji nalecy ustalić w uzgodnieniu z 
instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia elektroenerge-
tyczne;

k) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

l) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia i minimalna szerokoWć frontu 

działki budowlanej:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj>cej - 900 

m2 i 18,0 m,
- dla zabudowy wielorodzinnej - 225 m2/mieszkanie,
- minimalne powierzchnie działek budowlanych nie 

dotycz> terenów infrastruktury technicznej;
b) projekt podziału terenu nalecy opracować dla całego 

terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj>cymi - na 
podstawie projektu lub koncepcji zagospodarowania 
terenu.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenów, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

tereny potencjalnie naracone na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1;

b) na terenach 012 MN1,MW1, 013 MN1,MW1 wystC-
puj> ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania 
wynikaj>ce z przebiegu linii wysokiego napiCcia 110 
kV - obowi>zuj> przepisy i zasady zawarte w § 8 ust. 
1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 012 MN1, MW1 – 116 KD-D 1/2 – ul. 
DembiMskiego,

- do terenu 013 MN1, MW1 – 116 KD-D 1/2 – ul. 
DembiMskiego, ci>gu pieszo – jezdnego 147 KD-X;

- do terenu 014 MN1, MW1 – 116 KD-D 1/2 – ul. 
DembiMskiego,

- do terenu 015 MN1, MW1 – 116 KD-D 1/2 – ul. 
DembiMskiego, 117 KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego, 
118 KD-D 1/2;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – 30% za wyj>tkiem terenów 
012 MN1, MW1 i 15 MN1, MW1, których stawka nie 
dotyczy oraz nie dotyczy czCWci terenu 014 MN1, MW1 
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w zakresie transakcji, w których sprzedaj>cym jest 
gmina Gdynia.

11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 016     
2) POWIERZCHNIA - 0,80 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2, MW1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

WOLNO STOJ=CA LUB BLI`NIACZA, ZABUDOWA 
WIELORODZINNA W BUDYNKACH ZAWIERAJ=CYCH 
DO 4 MIESZKAL

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>;

b) ustala siC teren wył>czony z zabudowy oznaczony na 
rysunku planu – do zagospodarowania w formie zie-
leni, dopuszcza siC obiekty małej architektury słuc>ce 
zapewnieniu stabilnoWci skarp.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,60, przy czym 
do obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na 
rysunku planu terenu wył>czonego z zabudowy 
– przeznaczonego do zagospodarowania w formie 
zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,70, przy czym do obliczeM 
nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni,

- dla zabudowy wielorodzinnej – do 0,75, przy czym 
do obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na 
rysunku planu terenu wył>czonego z zabudowy 
– przeznaczonego do zagospodarowania w formie 
zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy - do 12,0 m, do 2 kondygnacji 

nadziemnych + kondygnacja w poddaszu,
- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 40°; 
pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulic 117 KD-D 1/2; 4,0 m od ci>gu piesze-
go 158 KD-X i 12,0 m od granicy lasu oraz zgodnie z 
rysunkiem planu;

f) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzch-

ni działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) i dla zabudowy wielorodzinnej 
– do 0,30 powierzchni działki budowlanej, przy 
czym do obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego 
na rysunku planu terenu wył>czonego z zabudowy 
– przeznaczonego do zagospodarowania w formie 
zieleni;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% 
pow. działki budowlanej, przy czym do obliczeM 
nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie 
wejWcia w cycie planu przekroczone zostały powyc-
sze, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć 
i rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci 
wykorzystania terenu, dopuszcza siC adaptacjC 
istniej>cej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub 
nadbudowy, powoduj>cych dalsze przekroczenie 
dopuszczalnych wskaaników lub parametrów. 
Dopuszczenie powycsze nie dotyczy zabudowy 
wzniesionej bez wymaganych pozwoleM i uzgodnieM 
– w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, 
za zgodn> z zapisami planu mocna uznać jedynie 
zabudowC spełniaj>c> okreWlone w planie wskaaniki 
i parametry;

i) dopuszcza siC realizacjC jednego domu jednoro-
dzinnego lub jednego budynku wielorodzinnego 
zawieraj>cego do 4 mieszkaM na jednej działce 
budowlanej; budynki wielorodzinne zawieraj>ce 
do 4 mieszkaM musz> być realizowane jako wolno 
stoj>ce;

j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać 
wymagania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj>cej - 600 
m2,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) - 400 m2,

- dla zabudowy wielorodzinnej - 225 m2/mieszkanie,
b) projekt podziału terenu nalecy opracować dla całego 

terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj>cymi - na 
podstawie projektu lub koncepcji zagospodarowania 
terenu.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1;

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulicy: 117 KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 017   
2) POWIERZCHNIA - 1,51 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2, MW1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

WOLNO STOJ=CA LUB BLI`NIACZA, ZABUDOWA 
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WIELORODZINNA W BUDYNKACH ZAWIERAJ=CYCH 
DO 4 MIESZKAL

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>;

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,60,
- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,70,

- dla zabudowy wielorodzinnej – do 0,75;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy - do 12,0 m, do 2 kondygnacji 
nadziemnych + kondygnacja w poddaszu,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 40°; 

pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulicy 117 KD-D 1/2 i 12,0 m od granicy 
lasu oraz zgodnie z rysunkiem planu;

f) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzchni 

działki budowlanej,
- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) i dla zabudowy wielorodzinnej 
– do 0,30 powierzchni działki budowlanej;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) dopuszcza siC realizacjC jednego domu jednorodzin-
nego lub jednego budynku wielorodzinnego zawiera-
j>cego do 4 mieszkaM na jednej działce budowlanej; 
budynki wielorodzinne zawieraj>ce do 4 mieszkaM 
musz> być realizowane jako wolno stoj>ce;

j) ustala siC lokalizacjC urz>dzeM elektroenergetycznych 
w iloWci niezbCdnej do zasilania w energiC elektryczn> 
budynków połoconych w obrCbie terenu, szczegółow> 
lokalizacjC, powierzchniC terenu oraz typ stacji nalecy 
ustalić w uzgodnieniu z instytucj> eksploatuj>c> urz>-
dzenia elektroenergetyczne;

k) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 

intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

l) ustala siC orientacyjn> lokalizacjC podziemnego zbior-
nika retencyjnego w rejonie wskazanym na rysunku 
planu;

m) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia i minimalna szerokoWć frontu 

działki budowlanej:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj>cej - 900 

m2 i 18,0 m,
- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) - 450 m2 i 15,0 m,

- dla zabudowy wielorodzinnej - 225 m2/mieszkanie,
- minimalne powierzchnie działek budowlanych nie 

dotycz> terenów infrastruktury technicznej;
b) projekt podziału terenu nalecy opracować dla całego 

terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj>cymi - na 
podstawie projektu lub koncepcji zagospodarowania 
terenu.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1;

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulicy 117 KD-D – ul. DembiMskiego;
a) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
b) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806 
1) NUMER TERENU - 018   
2) POWIERZCHNIA - 0,85 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2, MW1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

WOLNO STOJ=CA LUB BLI`NIACZA, ZABUDOWA 
WIELORODZINNA W BUDYNKACH ZAWIERAJ=CYCH 
DO 4 MIESZKAL

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>;

b) ustala siC teren wył>czony z zabudowy oznaczony 
na rysunku planu – do zagospodarowania w formie 
zieleni, na terenie wył>czonym z zabudowy dopusz-
cza siC obiekty małej architektury słuc>ce zapewnieniu 
stabilnoWci skarp.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 
KULTURY
a) na terenie znajduje siC obiekt objCty ochron> konser-

watorsk>, dla którego obowi>zuj> ustalenia zawarte w 
§ 5 ust. 1 pkt 1 – grupa B – obiekty o walorach kultu-
rowych:
- dom mieszkalny, ul. DembiMskiego 94.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,60, przy czym 
do obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na 
rysunku planu terenu wył>czonego z zabudowy 
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–  przeznaczonego do zagospodarowania w formie 
zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,70, przy czym do obliczeM 
nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni;

- dla zabudowy wielorodzinnej – do 0,75, przy czym 
do obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na 
rysunku planu terenu wył>czonego z zabudowy 
– przeznaczonego do zagospodarowania w formie 
zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy - do 12,0 m, do 2 kondygnacji 

nadziemnych + kondygnacja w poddaszu; dopusz-
cza siC podwycszenie ww. wysokoWci zabudowy o 
1,5 m – odpowiednio do 13,5 m, w miejscach o 
zrócnicowanym ukształtowaniu terenu,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 40°; 

pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulic 117 KD-D 1/2; 4,0 m od linii rozgrani-
czaj>cych ci>gu pieszo – jezdnego 147 KD-X; 12,0 m 
od granicy lasu oraz zgodnie z rysunkiem planu;

f) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzch-

ni działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,30 powierzchni działki 
budowlanej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia 
siC oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czo-
nego z zabudowy – przeznaczonego do zagospo-
darowania w formie zieleni;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu terenu 
wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego do zago-
spodarowania w formie zieleni;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) dopuszcza siC realizacjC jednego domu jednorodzin-
nego lub jednego budynku wielorodzinnego zawiera-
j>cego do 4 mieszkaM na jednej działce budowlanej; 

budynki wielorodzinne zawieraj>ce do 4 mieszkaM 
musz> być realizowane jako wolno stoj>ce;

j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia i minimalna szerokoWć frontu 

działki budowlanej:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – 600 m2 (za wyj>tkiem 

zabudowy wolnostoj>cej z dostCpem od strony ul. 
Widok) i 15,0 m; dopuszcza siC realizacjC zabudowy 
na mniejszych działkach budowlanych wydzielonych 
przed uchwaleniem planu (w tym pomniejszonych 
wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na 
podstawie ustaleM planu), których powierzchnia 
wynosi min. 300 m2;

- dla zabudowy wolno stoj>cej z dostCpem od strony 
ul. Widok – 1000 m2,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – 350 m2 (za wyj>tkiem zabudo-
wy wolnostoj>cej z dostCpem od strony ul. Widok) 
i 12,0 m, dopuszcza siC realizacjC zabudowy na 
mniejszych działkach budowlanych wydzielonych 
przed uchwaleniem planu (w tym pomniejszonych 
wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na 
podstawie ustaleM planu), których powierzchnia 
wynosi min. 200 m2,

- dla zabudowy blianiaczej z dostCpem od strony ul. 
Widok – 600 m2,

- dla zabudowy wielorodzinnej – 225 m2/ mieszka-
nie.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 117 KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego, 119 

KD-D 1/2 – ul. Widok, ci>gu pieszo – jezdnego 147 
KD-X;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 

2.
10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy, za wyj>tkiem 

działki nr 641/77 dla której stawka procentowa wynosi 
30%.

11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 019     2)POWIERZCHNIA - 0,48 ha

       - 020           - 0,38 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO 

STOJ=CA LUB BLI`NIACZA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO- 
DAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,60,



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 94 — 7306 — Poz. 1931

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,70;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy – do 12,0 m, do 2 kondygnacji 

nadziemnych + kondygnacja w poddaszu;
- w strefie ograniczeM od linii wysokiego napiCcia, 

wskazanej informacyjnie na rysunku planu, dopusz-
czaln> wysokoWć zabudowy nalecy uzgodnić z 
gestorem sieci elektroenergetycznej,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 45°; 

pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulic 119 KD-D 1/2 i 120 KD-D 1/2; 4,0 
m od linii rozgraniczaj>cych ulic 120 KD-D 1/2 i ci>gu 
pieszo – jezdnych 147 KD-X, 148 KD-X - zgodnie z 
rysunkiem planu;

f) na terenie 019 MN2 na działce nr 705/18 dopuszcza 
siC sytuowanie budynku na granicy z działk> nr 24;

g) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzchni 

działki budowlanej,
- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,30 powierzchni działki 
budowlanej;

h) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej;

i) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

j) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

k) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia i minimalna szerokoWć frontu 

działki budowlanej:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – 600 m2 i 15,0 m, 

dopuszcza siC realizacjC zabudowy na mniejszych 
działkach budowlanych wydzielonych przed uchwa-
leniem planu (w tym pomniejszonych wskutek 
wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na podsta-
wie ustaleM planu), których powierzchnia wynosi 
min. 300 m2;

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – 350 m2 i 12,0 m, dopuszcza 
siC realizacjC zabudowy na mniejszych działkach 

budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem 
planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia 
gruntu pod drogi publiczne Na podstawie ustaleM 
planu), których powierzchnia wynosi min. 200 m2.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenów, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

tereny potencjalnie naracone na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1;

b) na terenach wystCpuj> ograniczenia dla zabudowy 
i zagospodarowania wynikaj>ce z przebiegu linii wyso-
kiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> przepisy i zasady 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 019 MN2 – 119 KD-D 1/2 – ul. Widok, 120 
KD-D 1/2 – ul. Stoigniewa, ci>gów pieszo – jezd-
nych: 147 KD-X, 148 KD-X,

- do terenu 020 MN2 – 120 KD-D 1/2 – ul. Stoignie-
wa;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 021    
2) POWIERZCHNIA - 0,74 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO 

STOJ=CA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>;

b) ustala siC teren wył>czony z zabudowy oznaczony na 
rysunku planu – do zagospodarowania w formie zie-
leni, dopuszcza siC obiekty małej architektury słuc>ce 
zapewnieniu stabilnoWci skarp.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO- 
DAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy - do 0,60, przy czym do 

obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku 
planu terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczo-
nego do zagospodarowania w formie zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy - do 12,0 m, do 2 kondygnacji 

nadziemnych + kondygnacja w poddaszu,
- szerokoWć elewacji frontowej - do 15,0 m;

c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 45°; 
pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulic 121 KD-D 1/2 i 136 KD-D 1/2 oraz 
zgodnie z rysunkiem planu;
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f) powierzchnia zabudowy – do 0,25 powierzchni działki 
budowlanej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia siC 
oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czonego z 
zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowania w 
formie zieleni;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% 
powierzchni działki budowlanej, przy czym do obliczeM 
nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 600 m2.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 120 KD-D 1/2 – ul. Ceynowy, 121 KD-D 

1/2 – ul. Ceynowy, 136 KD-D 1/2 – ul. Majkowskiego;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 022    2)POWIERZCHNIA - 0,10 ha

        - 023           - 0,09 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO 

STOJ=CA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 0,50:
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 9,0 m, do 2 kondygnacji 
nadziemnych,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski lub stromy o k>cie nachylenia 

połaci 35° - 45°, w przypadku dachu stromego pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> w kolo-

rach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza siC 
lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulicy 136 KD-D 1/2 oraz zgodnie z 
rysunkiem planu;

f) powierzchnia zabudowy – 0,25 do powierzchni działki 
budowlanej,

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 0,40 
powierzchni działki budowlanej;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 900 

m2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) czCWć terenów, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

tereny potencjalnie naracone na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 022 MN1 – 136 KD-D 1/2 – ul. Majkow-
skiego, ci>gu pieszo – jezdnego 149 KD-X,

- do terenu 023 MN1 – 136 KD-D 1/2 – ul. Majkow-
skiego;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) na terenie 022 MN1 dopuszcza siC lokalizacjC stacji 

bazowych telefonii komórkowej;
d) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 024    2) POWIERZCHNIA - 1,24 ha

        - 025             - 0,73 ha
        - 026            - 0,24 ha
        - 027           - 0,34 ha
        - 028            - 1,07 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO 

STOJ=CA LUB BLI`NIACZA
 Na terenie 028 MN2 dopuszcza siC lokalizacjC obiektów 

usługowych we wskazanej na rysunku planu strefie 
dopuszczalnej lokalizacji usług.

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
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KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudo-
wC mieszkaniow> jednorodzinn>, za wyj>tkiem strefy 
dopuszczalnej lokalizacji usług, któr> zalicza siC 
do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo 
– usługowe;

b) w strefie dopuszczalnej lokalizacji usług wyklucza siC 
lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, których uci>cli-
woWci na granicy działki mogłyby powodować przekro-
czenie standardów jakoWci Wrodowiska wymaganych 
dla zabudowy mieszkaniowej;

c) na terenach 024 MN2, 027 MN2 ustala siC teren 
wył>czony z zabudowy oznaczony na rysunku planu 
– do zagospodarowania w formie zieleni, dopuszcza 
siC obiekty małej architektury słuc>ce zapewnieniu 
stabilnoWci skarp.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,60, przy czym 
do obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na 
rysunku planu terenu wył>czonego z zabudowy 
– przeznaczonego do zagospodarowania w formie 
zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,75, przy czym do obliczeM 
nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy - do 12,0 m, do 2 kondygnacji 

nadziemnych + kondygnacja w poddaszu,
- szerokoWć elewacji frontowej budynków wolno sto-

j>cych – do 15,0 m;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 45°; 

pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków; na 
terenie 028 MN2 dopuszcza siC dach płaski;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m i 6,0 m od linii 
rozgraniczaj>cych ulic 112 KD-L 1/2 i 120 KD-D 1/2; 
5,0 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 108 KD-D 1/2, 
117 KD-D 1/2, 119 KD-D 1/2; 4,0 m od ci>gu pieszego 
159 KD-X, 160 KD-X, 161 KD-X - zgodnie z rysunkiem 
planu;

f) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzch-

ni działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,30 powierzchni działki 
budowlanej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia 
siC oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czo-
nego z zabudowy – przeznaczonego do zagospo-
darowania w formie zieleni;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu terenu 
wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego do zago-
spodarowania w formie zieleni;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- dla zabudowy wolno stoj>cej - 600 m2, dopuszcza 
siC realizacjC zabudowy na mniejszych działkach 
budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem 
planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia 
gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleM 
planu), których powierzchnia wynosi min. 350 m2,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) - 450 m2, dopuszcza siC reali-
zacjC zabudowy na mniejszych działkach budow-
lanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w 
tym pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu 
pod drogi publiczne na podstawie ustaleM planu), 
których powierzchnia wynosi min. 240 m2,

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenów 024 MN2, 025 MN2, 027 MN2 ozna-

czona na rysunku planu, stanowi tereny potencjalnie 
naracone na osuwanie siC mas ziemnych - obowi>zuj> 
zasady okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 1.

b) na terenach 024 MN2, 025 MN2, 026 MN2, 27 MN2 
wystCpuj> ograniczenia dla zabudowy i zagospodaro-
wania wynikaj>ce z przebiegu linii wysokiego napiCcia 
110 kV - obowi>zuj> przepisy i zasady zawarte w § 8 
ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 024 MN2 – 112 KD-L 1/2 – ul. Kordeckie-
go, 120 KD-D 1/2 – ul. Stoigniewa, 121 KD-D 1/2 
– ul. Ceynowy,

- do terenu 025 MN2 – 112 KL-D 1/2 – ul. Sambora, 
119 KD-D 1/2 – ul Widok, 120 KD-D 1/2 – ul. Sto-
igniewa,

- do terenu 026 MN2 – 112 KL-D 1/2 – ul. Sambora,
- do terenu 027 MN2 – 112 KL-D 1/2 – ul. Kordeckie-

go, 121 KD-D 1/2 – ul Ceynowy,
- do terenu 028 MN2 – 108 KL-D 1/2 – ul. Kalksztaj-

nów, 112 KD-L 1/2 – ul Sambora, 117 KD-D 1/2 – ul. 
DembiMskiego,

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU  029     
2) POWIERZCHNIA - 0,84 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2, MW1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

WOLNO STOJ=CA LUB BLI`NIACZA, ZABUDOWA 
WIELORODZINNA W BUDYNKACH ZAWIERAJ=CYCH 
DO 4 MIESZKAL

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>;

b) ustala siC teren wył>czony z zabudowy oznaczony na 
rysunku planu – do zagospodarowania w formie zie-
leni, dopuszcza siC obiekty małej architektury słuc>ce 
zapewnieniu stabilnoWci skarp.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 
KULTURY
a) na terenie znajduje siC obiekt objCty ochron> konser-

watorsk>, dla którego obowi>zuj> ustalenia zawarte w 
§ 5 ust. 1 pkt 1 – grupa B – obiekty o walorach kultu-
rowych:
- dom mieszkalny, ul. DembiMskiego 93.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,60, przy czym 
do obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na 
rysunku planu terenu wył>czonego z zabudowy 
– przeznaczonego do zagospodarowania w formie 
zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,75, przy czym do obliczeM 
nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni,

- dla zabudowy wielorodzinnej – do 0,75, przy czym 
do obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na 
rysunku planu terenu wył>czonego z zabudowy 
– przeznaczonego do zagospodarowania w formie 
zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy – do 12,0 m, do 2 kondygnacji 

nadziemnych + kondygnacja w poddaszu – w przy-
padku zastosowania dachu stromego; do 11,0 m, do 
3 kondygnacji – w przypadku zastosowania dachu 
płaskiego,

- szerokoWć elewacji frontowej budynków wolno sto-
j>cych – do 15,0 m;

c) rodzaj dachu – płaski lub stromy o k>cie nachylenia 
połaci 35° - 45°; w przypadku dachu stromego pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> w kolo-
rach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza siC 
lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulic 117 KD-D 1/2, 123 KD-D 1/2; 4,0 m 
od ci>gu pieszo – jezdnego wewnCtrznego 168 KDW-
X; 12,0 m od granicy lasu oraz zgodnie z rysunkiem 
planu; nie ustala siC odległoWci zabudowy od granicy 

lasu dla działek nr 135, 136 oraz działki nr 137 (pose-
sja przy ul. DembiMskiego 93);

f) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzch-

ni działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,30 powierzchni działki 
budowlanej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia 
siC oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czo-
nego z zabudowy – przeznaczonego do zagospo-
darowania w formie zieleni;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu terenu 
wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego do zago-
spodarowania w formie zieleni;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) dopuszcza siC realizacjC jednego domu jednorodzin-
nego lub jednego budynku wielorodzinnego zawiera-
j>cego do 4 mieszkaM na jednej działce budowlanej; 
budynki wielorodzinne zawieraj>ce do 4 mieszkaM 
musz> być realizowane jako wolno stoj>ce;

j) ustala siC teren urz>dzeM zaopatrzenia w wodC (stacja 
podnoszenia ciWnienia) oznaczony symbolem W na 
rysunku planu, którego szczegółowa lokalizacja i wiel-
koWć mog> być zmienione w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia zaopatrzenia w wodC;

k) ustala siC teren urz>dzeM elektroenergetycznych 
(stacja transformatorowa) oznaczony symbolem E na 
rysunku planu, którego szczegółowa lokalizacja i wiel-
koWć mog> być zmienione w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia elektroenergetyczne;

l) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

m) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- dla zabudowy wolno stoj>cej - 600 m2, dopuszcza 
siC realizacjC zabudowy na mniejszych działkach 
budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem 
planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia 
gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleM 
planu), których powierzchnia wynosi min. 350 m2,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) - 450 m2, dopuszcza siC reali-
zacjC zabudowy na mniejszych działkach budow-
lanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w 
tym pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu 
pod drogi publiczne na podstawie ustaleM planu), 
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których powierzchnia wynosi min. 240 m2,
- dla zabudowy wielorodzinnej – 150 m2/

mieszkanie,
- minimalne powierzchnie działek budowlanych nie 

dotycz> terenów infrastruktury technicznej.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) czCWć terenu oznaczona na rysunku planu, stanowi 

tereny potencjalnie naracone na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 117 KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego, 123 

KD-D 1/2 – ul. Sambora, ci>gu pieszo – jezdnego 168 
KDW-X, dopuszcza siC dojazd do działki nr 135 

poprzez ci>g pieszy 158 KD-X;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 030   2) POWIERZCHNIA - 0,66 ha

        - 031            - 0,57 ha
        - 032          - 0,18 ha
        - 033           - 0,52 ha
        - 034           - 0,54 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN3 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA

 Na terenie 030 MN3 dopuszcza siC lokalizacjC obiektów 
usługowych we wskazanej na rysunku planu strefie 
dopuszczalnej lokalizacji usług.
a) funkcja wył>czona – zabudowa grupowa.

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudo-
wC mieszkaniow> jednorodzinn>, za wyj>tkiem strefy 
dopuszczalnej lokalizacji usług, któr> zalicza siC 
do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo 
– usługowe;

b) w strefie dopuszczalnej lokalizacji usług wyklucza siC 
lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, których uci>cli-
woWci na granicy działki mogłyby powodować przekro-
czenie standardów jakoWci Wrodowiska wymaganych 
dla zabudowy mieszkaniowej;

c) na terenach 031 MN3, 034 MN3 ustala siC teren 
wył>czony z zabudowy oznaczony na rysunku planu 
– do zagospodarowania w formie zieleni, dopuszcza 
siC obiekty małej architektury słuc>ce zapewnieniu 
stabilnoWci skarp.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,60, przy czym 
do obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na 
rysunku planu terenu wył>czonego z zabudowy 
– przeznaczonego do zagospodarowania w formie 
zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej lub skrajnego segmentu w 
zabudowie szeregowej (gdy jedna Wciana przylega 
do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,75, przy czym do obliczeM 
nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 

terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni,

- dla zabudowy szeregowej (gdy dwie Wciany przyle-
gaj> do budynków na działkach s>siednich lub do 
granic działek) – do 0,90, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu terenu 
wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego do zago-
spodarowania w formie zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy - do 12,0 m, do 2 kondygnacji 

nadziemnych + kondygnacja w poddaszu,
- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 40° - 45°; 
pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulicy 112 KD-L 1/2; 5,0 m od linii rozgrani-
czaj>cych ulicy 117 KD-D 1/2, 119 KD-D 1/2, 122 KD-D 
1/2, 136 KD-D 1/2; 4,0 m od linii rozgraniczaj>cych 
ulic, 121 KD-D 1/2, 122 KD-D1/2 i ci>gu pieszego 159 
KD-X oraz zgodnie z rysunkiem planu;

f) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzch-

ni działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni,

- dla zabudowy blianiaczej lub skrajnego segmentu w 
zabudowie szeregowej (gdy jedna Wciana przylega 
do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,30 powierzchni działki 
budowlanej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia 
siC oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czo-
nego z zabudowy – przeznaczonego do zagospo-
darowania w formie zieleni,

- dla zabudowy szeregowej (gdy dwie Wciany przy-
legaj> do budynków na działkach s>siednich lub 
do granic działek) – do 0,40 powierzchni działki 
budowlanej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia 
siC oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czo-
nego z zabudowy – przeznaczonego do zagospo-
darowania w formie zieleni;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu terenu 
wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego do zago-
spodarowania w formie zieleni;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
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jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;
j) na terenie 032 MN3 ustala siC teren urz>dzeM elektro-

energetycznych (stacja transformatorowa) oznaczony 
symbolem E na rysunku planu, którego szczegółowa 
lokalizacja i wielkoWć mog> być zmienione w uzgod-
nieniu z instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia elektro-
energetyczne;

k) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

l) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- dla zabudowy wolno stoj>cej - 500 m2,
- dla zabudowy blianiaczej - 450 m2,
- dla zabudowy szeregowej - 350 m2,
- minimalne powierzchnie działek budowlanych nie 

dotycz> terenów infrastruktury technicznej.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) czCWć terenów 030 MN3, 031 MN3, 033 MN3, 034 

MN3, oznaczona na rysunku planu, stanowi tereny 
potencjalnie naracone na osuwanie siC mas ziemnych 
- obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 1.

b) na terenach 030 MN3, 034 MN3 wystCpuj> ogranicze-
nia dla zabudowy i zagospodarowania wynikaj>ce z 
przebiegu linii wysokiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> 
przepisy i zasady zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 030 MN3 – 112 KD-L 1/2 – ul. Sambora, 
117 KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego, 119 KD-D 1/2 
– ul. Widok,

- do terenu 031 MN3 – 121 KD-D 1/2 – ul. Ceyno-
wy,

- do terenu 032 MN3 – 121 KD-D 1/2 – ul. Ceyno-
wy,

- do terenu 033 MN3 – 136 KD-D 1/2 – ul. Majkow-
skiego,

- do terenu 034 MN3 – 112 KD-L 1/2 – ul. Kordeckie-
go, 121 KD-D 1/2 – ul. Ceynowy, 122 KD-D 1/2 – ul. 
BacyMskiego;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 035    
2) POWIERZCHNIA - 0,50 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO 

STOJ=CA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 0,60;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 12,0 m, do 2 kondygnacji 

nadziemnych + kondygnacja w poddaszu;
- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 40°; 
pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu, szaroWci; dopuszcza siC 
lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym do 
spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 4,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulic 121 KD-D 1/2 i 122 KD-D 1/2 oraz jak 
na rysunku planu;

f) powierzchnia zabudowy – do 0,25 powierzchni działki 
budowlanej;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% 
powierzchni działki budowlanej;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 600 

m2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1;

b) na terenie wystCpuj> ograniczenia dla zabudowy i za-
gospodarowania wynikaj>ce z przebiegu linii wyso-
kiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> przepisy i zasady 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 121 KD-D 1/2 – ul. Ceynowy, 122 KD-D 

1/2 – ul. BacyMskiego;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 

2.
10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 036    2) POWIERZCHNIA - 0,92 ha

        - 037            - 1,36 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN1, MW1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

WOLNO STOJ=CA, ZABUDOWA WIELORODZINNA 
W BUDYNKACH ZAWIERAJ=CYCH DO 4 MIESZKAL

 Na terenach dopuszcza siC lokalizacjC obiektów 
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usługowych we wskazanej na rysunku planu strefie 
dopuszczalnej lokalizacji usług.
a) funkcje adaptowane – istniej>ca zabudowa wieloro-

dzinna.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudo-
wC mieszkaniow> jednorodzinn>, za wyj>tkiem strefy 
dopuszczalnej lokalizacji usług, któr> zalicza siC 
do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo 
– usługowe;

b) w strefie dopuszczalnej lokalizacji usług wyklucza siC 
lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, których uci>cli-
woWci na granicy działki mogłyby powodować przekro-
czenie standardów jakoWci Wrodowiska wymaganych 
dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 
KULTURY
a) na terenie 037 MN1, MW1 znajduje siC obiekt objCty 

ochron> konserwatorsk>, dla którego obowi>zuj> usta-
lenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 1 – grupa B – obiekty o 
walorach kulturowych:
- dom mieszkalny, ul. Kalksztajnów 22.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 0,70;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 12,0 m, do 2 kondygnacji 
nadziemnych + kondygnacja w poddaszu,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 45°; 

pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulic 108 KD-L 1/2 i 112 KD-L 1/2; 5,0 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulic 108 KD-L 1/2 i 133 KD-D 
1/2; 4,0 m od ci>gów pieszo – jezdnych 146 KD-X, 
166 KDW-X, 167 KDW-X i ci>gu pieszego 160 KD-X 
- zgodnie z rysunkiem planu;

f) powierzchnia zabudowy – do 0,25 powierzchni działki 
budowlanej;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) dopuszcza siC realizacjC jednego domu jednorodzin-
nego lub jednego budynku wielorodzinnego zawiera-
j>cego do 4 mieszkaM na jednej działce budowlanej;

j) na terenach zabudowy wielorodzinnej nalecy zaprojek-

tować urz>dzone tereny rekreacyjne, zieleM i elementy 
małej architektury z urz>dzeniami dla mieszkaMców, 

w tym tereny zabaw dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/
mieszkaMca;

k) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- dla zabudowy jednorodzinnej – 600 m2; dopuszcza 
siC realizacjC zabudowy na mniejszych działkach 
budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem 
planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia 
gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleM 
planu), których powierzchnia wynosi min. 350 m2,

- dla zabudowy wielorodzinnej – 225 m2/
mieszkanie.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu 036 MN1, MW1, oznaczona na rysunku 

planu, stanowi teren potencjalnie naracony na osuwa-
nie siC mas ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone 
w § 8 ust. 1 pkt 1.

b) na terenie 036 MN1, MW1 wystCpuj> ograniczenia dla 
zabudowy i zagospodarowania wynikaj>ce z przebiegu 
linii wysokiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> przepisy 
i zasady zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 036 MN1, MW1 – 108 KD-L 1/2 – ul. 
Kalksztajnów, 112 KD-L 1/2 – ul. Sambora, ul. Kor-
deckiego, ci>gów pieszo – jezdnych: 146 KD-X, 167 
KDW-X,

- do terenu 037 MN1, MW1 – 108 KD-L 1/2 – ul. Kal-
ksztajnów, ci>gów pieszo – jezdnych: 146 KD-X, 
165 KDW-X, 166 KDW-X;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 038 2) POWIERZCHNIA - 0,35 ha

         - 039         - 0,51 ha
         - 040        - 0,17 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN1 - ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO 

STOJ=CA
 Na terenach 038 MN1 i 040 MN1 dopuszcza siC 

lokalizacjC obiektów usługowych we wskazanej na 
rysunku planu strefie dopuszczalnej lokalizacji usług.
a) funkcje adaptowane – istniej>ca zabudowa jednoro-

dzinna blianiacza.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudo-
wC mieszkaniow> jednorodzinn>, za wyj>tkiem strefy 
dopuszczonej lokalizacji usług, któr> zalicza siC do 
terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo 
– usługowe;

b) w strefie dopuszczalnej lokalizacji usług wyklucza siC 
lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, których uci>cli-
woWci na granicy działki mogłyby powodować przekro-
czenie standardów jakoWci Wrodowiska wymaganych 
dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 94 — 7313 — Poz. 1931

KULTURY
a) na terenie 039 MN1 znajduje siC obiekt objCty ochro-

n> konserwatorsk>, dla którego obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 5 ust. 1 pkt 1 – grupa A – obiekty o wyso-
kich walorach kulturowych:
- dom mieszkalny, ul. Kalksztajnów 11A.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy - do 0,60;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 11,0 m, do 3 kondygnacji 
nadziemnych,

- szerokoWć elewacji frontowej - do 18,0 m;
c) rodzaj dachu – płaski;
d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-

nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii roz-
graniczaj>cej ulicy 108 KD-L 1/2; 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulic 117 KD-D 1/2, 123 KD-D 1/2, 124 
KD-D 1/2 oraz od linii rozgraniczaj>cej z terenem 089 
UO; 4,0 m od ci>gu pieszo – jezdnego 139 KD-X oraz 
zgodnie z rysunkiem planu;

f) na terenie 038 MN1 - na działkach nr 145 i 146 
dopuszcza siC sytuowanie budynków przy ich wspólnej 
granicy, na działce nr 143 dopuszcza siC sytuowanie 
budynku na granicy z działk> nr 144; na terenie 039 
MN1 - na działce nr 31 dopuszcza siC sytuowanie 
budynku na granicy z działk> nr 26;

g) powierzchnia zabudowy – do 0,25 powierzchni działki 
budowlanej;

h) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% 
powierzchni działki budowlanej;

i) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

j) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

k) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3;

l) zamierzenia inwestycyjne na terenie 040 MN1 nalecy 
uzgodnić z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 
i Dowodzenia Marynarki Wojennej – WCzłem Telein-
formatycznym Gdynia, w zakresie mocliwoWci wyst>-
pienia kolizji z infrastruktur> podziemn> Marynarki 
Wojennej.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 600 m2, 

dopuszcza siC realizacjC zabudowy na mniejszych 
działkach budowlanych wydzielonych przed uchwale-
niem planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzie-
lenia gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleM 
planu), których powierzchnia wynosi min. 500 m2, przy 
czym na terenie 038 MN1 dla działek o Nr Nr 766/147 
i 767/147 jak w stanie istniej>cym w momencie wejWcia 
w cycie planu;

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

a) na terenach 039 MN1, 040 MN1 wystCpuj> ogranicze-
nia dla zabudowy i zagospodarowania wynikaj>ce z 
przebiegu linii wysokiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> 
przepisy i zasady zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 038 MN1 – 117 KD-D 1/2 – ul. DembiM-
skiego, 123 KD-D 1/2 – ul. Sambora,

- do terenu 039 MN1 – 108 KD-L 1/2 – ul. Kalksztaj-
nów, 124 KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego,

- do terenu 040 MN1 – 124 KD-D 1/2 – ul. DembiM-
skiego, ci>gu pieszo – jezdnego 139 KD-X;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY– nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 041 
2) POWIERZCHNIA - 0,37 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2, MW1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

WOLNO STOJ=CA LUB BLI`NIACZA,ZABUDOWA 
WIELORODZINNA W BUDYNKACH ZAWIERAJ=CYCH 
DO 4 MIESZKAL
a) funkcje adaptowane – istniej>ca zabudowa wieloro-

dzinna w budynkach zawieraj>cych powycej 4 miesz-
kaM.

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,60,
- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,70,

- dla zabudowy wielorodzinnej – do 0,75;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy - do 12,0 m, do 2 kondygnacji 
nadziemnych + kondygnacja w poddaszu,

- szerokoWć elewacji frontowej – do 18,0 m;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 40°; 

pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulicy 123 KD-L 1/2 oraz zgodnie z 
rysunkiem planu;

f) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzchni 

działki budowlanej,
- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) i dla zabudowy wielorodzinnej 
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– do 0,30 powierzchni działki budowlanej;
g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 

działki budowlanej;
h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) dopuszcza siC realizacjC jednego domu jednorodzin-
nego lub jednego budynku wielorodzinnego zawiera-
j>cego do 4 mieszkaM na jednej działce budowlanej;

j) na terenach zabudowy wielorodzinnej nalecy zaprojek-
tować urz>dzone tereny rekreacyjne, zieleM i elementy 
małej architektury z urz>dzeniami dla mieszkaMców, 
w tym tereny zabaw dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/
mieszkaMca;

k) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia i minimalna szerokoWć frontu 

działki budowlanej:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj>cej - 450 m2 

i 18,0 m,
- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) - 300 m2 i 15,0 m,

- dla zabudowy wielorodzinnej - 225 m2/mieszkanie.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 109 KD-L 1/2 – ul. Sambora, 123 KD-D 

1/2 – ul. Sambora;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 042    2) POWIERZCHNIA - 1,72 ha

        - 043            - 0,18 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2 - ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO 

STOJ=CA LUB BLI`NIACZA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,60,

- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-
ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,70;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy na terenie 042 MN2 – do 12,0 

m, do 3 kondygnacji nadziemnych,
- wysokoWć zabudowy na terenie 043 MN2 – do 12,0 

m, do 2 kondygnacji nadziemnych + kondygnacja 
w poddaszu,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC,
- szerokoWć elewacji bocznej budynku usytuowa-

nego przy granicy działki w sytuacji, gdy budynek 
nie przylega do budynku blianiaczego na działce 
s>siedniej, nie moce przekroczyć 10,0 m;

c) rodzaj dachu:
- dla terenu 042 MN2 – płaski;
- dla terenu 043 MN2 – stromy, k>t nachylenia połaci 

35° - 45°; pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> 
lub cementow> w kolorach czerwieni, br>zu lub 
szaroWci; dopuszcza siC lukarny przekryte dachem 
o spadku nawi>zuj>cym do spadku głównej połaci 
dachu, dopuszcza siC okna połaciowe; dopuszcza 
siC dachy płaskie budynków parterowych oraz par-
terowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulic 123 KD-D 1/2, 124 KD-D 1/2; 4,0 m od 
ci>gów pieszo – jezdnych 145 KD-X, 139 KD-X; 3,0 m 
od linii rozgraniczaj>cych ulicy 109 KD-L 1/2, 12,0 m 
od granicy lasu oraz zgodnie z rysunkiem planu;

f) dopuszcza siC sytuowanie budynków przy granicy 
działki s>siedniej w przypadku zabudowy blianiaczej, 
a ponadto dopuszcza siC na działce nr 123 sytuowanie 
budynku na granicy z działk> nr 122;

g) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzchni 

działki budowlanej,
- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,30 powierzchni działki 
budowlanej;

h) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej;

i) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

j) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

k) na terenie 042 MN2 nalecy przewidzieć ci>g pieszy 
zgodnie z przebiegiem orientacyjnie wskazanym na 
rysunku planu;

l) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- dla zabudowy wolno stoj>cej - 600 m2, dopuszcza 
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siC realizacjC zabudowy na mniejszych działkach 
budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem 
planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia 
gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleM 
planu), których powierzchnia wynosi min. 350 m2,

- dla zabudowy blianiaczej - 450 m², dopuszcza 
siC realizacjC zabudowy na mniejszych działkach 
budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem 
planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia 
gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleM 
planu), których powierzchnia wynosi min. 280 m2.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 042 MN2 – 109 KD-L 1/2 – ul. Sambora, 
ul. Donimirskiego, 124 KD-D 1/2 – ul. DembiMskie-
go, ci>gu pieszo – jezdnego 139 KD-X,

- do terenu 043 MN2 – 123 KD-D 1/2 – ul. Sambora, 
ci>gu pieszo – jezdnego 145 KD-X,

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 044    2) POWIERZCHNIA - 0,18 ha

        - 045            - 0,42 ha
        - 046            - 0,45 ha
        - 047            - 0,12 ha
        - 048            - 0,33 ha
        - 049            - 0,20 ha
        - 050           - 0,34 ha
        - 051            - 0,31 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN3 - ZABUDOWA JEDNORODZINNA
b) funkcja wył>czona dla terenów 044 MN3 - 049 MN3 

– zabudowa grupowa.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,50,
- dla zabudowy blianiaczej lub skrajnego segmentu w 

zabudowie szeregowej (gdy jedna Wciana przylega 
do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,60,

- dla zabudowy szeregowej (gdy dwie Wciany przyle-
gaj> do budynków na działkach s>siednich lub do 
granic działek) – do 0,75;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy - do 9,0 m, do 1 kondygnacji 

nadziemnej + kondygnacja w poddaszu,
- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC,
- szerokoWć elewacji bocznej budynku usytuowa-

nego przy granicy działki w sytuacji, gdy budynek 

nie przylega do budynku na działce s>siedniej, nie 
moce przekroczyć 10,0 m;

c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 45°; 
pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie w zabudowie 
grupowej, a takce dachy płaskie budynków partero-
wych oraz parterowych czCWci budynków;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulic 109 KD-L 1/2 i 123 KD-D 1/2; 
4,0 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 125 KD-D 1/2, 
126 KD-D 1/2, 127 KD-D 1/2, 128 KD-D 1/2 i ci>gów 
pieszo – jezdnych 140 – 145 KD-X 1/2 oraz zgodnie z 
rysunkiem planu;

f) dopuszcza siC sytuowanie budynków przy granicy 
działki s>siedniej w przypadku zabudowy blianiaczej 
lub szeregowej, a ponadto dopuszcza siC:
- na działce nr 115 sytuowanie budynku na granicy z 

działk> nr 114;
- na działce nr 425/117 sytuowanie budynku na gra-

nicy z działk> nr 116;
- na działce nr 429/117 sytuowanie budynku na gra-

nicy z działk> nr 118 lub 425/117;
- na działce nr 104 sytuowanie budynku na granicy z 

działk> nr 103 lub 105,
- na działce nr 107 sytuowanie budynku na granicy z 

działk> nr 106,
- na działce nr 515/101 sytuowanie budynku na gra-

nicy z działk> nr 100,
- na działce nr 99 sytuowanie budynku na granicy z 

działk> nr 98,
- na działce nr 90 sytuowanie budynku na granicy z 

działk> nr 69 lub 91 lub/i 770/92,
- na działce nr 208 sytuowanie budynku na granicy z 

działk> nr 207,
- na działce nr 196 sytuowanie budynku na granicy z 

działk> nr 197,
- na działce nr 200 sytuowanie budynku na granicy z 

działk> nr 201 lub 199,
- na działce nr 211 sytuowanie budynku na granicy z 

działk> nr 212,
- na działce nr 212 sytuowanie budynku na granicy z 

działk> nr 761/216 lub/i 762/216,
- na działce nr 214 sytuowanie budynku na granicy z 

działk> nr 213,
- na działce nr 188 sytuowanie budynku na granicy z 

działk> nr 189 lub 797/218;
g) powierzchnia zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzchni 
działki budowlanej,

- dla zabudowy blianiaczej lub skrajnego segmentu w 
zabudowie szeregowej (gdy jedna Wciana przylega 
do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,30 powierzchni działki 
budowlanej,

- dla zabudowy szeregowej (gdy dwie Wciany przy-
legaj> do budynków na działkach s>siednich lub 
do granic działek) – do 0,40 powierzchni działki 
budowlanej;

h) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej;

i) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
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dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

j) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

k) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj>cej – 400 

m2, dopuszcza siC realizacjC zabudowy na mniejszych 
działkach budowlanych wydzielonych przed uchwale-
niem planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzie-
lenia gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleM 
planu), których powierzchnia wynosi min. 200 m2;

- dla zabudowy jednorodzinnej blianiaczej lub skraj-
nego segmentu w zabudowie szeregowej (gdy jedna 
Wciana przylega do budynku na s>siedniej działce lub 
do granicy działki s>siedniej) – 300 m², dopuszcza siC 
realizacjC zabudowy na mniejszych działkach budow-
lanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w 
tym pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu pod 
drogi publiczne na podstawie ustaleM planu), których 
powierzchnia wynosi min. 200 m2;

- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej (gdy dwie 
Wciany przylegaj> do budynków na działkach s>sied-
nich lub do granic działek) – 180 m², dopuszcza siC 
realizacjC zabudowy na mniejszych działkach budow-
lanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w tym 
pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu pod drogi 
publiczne 

 Na podstawie ustaleM planu), których powierzchnia 
wynosi min. 160 m2.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU – nie ustala siC.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 044 MN2 – 123 KD-D 1/2 – ul. Sambora, 
125 KD-D 1/2 – ul. Lindego, 128 KD-D 1/2 – ul. 
Hozjusza, ci>gu pieszo – jezdnego 145 KD-X;

- do terenu 045 MN3 – 123 KD-D 1/2 – ul. Sambora, 
125 KD-D 1/2 – ul. Lindego, 126 KD-D 1/2 – ul. 
Łyskowskiego, 128 KD-D 1/2 – ul. Hozjusza,

- do terenu 046 MN3 – 109 KD-L 1/2 – ul. Sambora, 
126 KD-D 1/2 – ul. Łyskowskiego, 127 KD-D 1/2 
– ul. Podgórna, ci>gu pieszo – jezdnego 143 KD-X 
– ul. Krofeya,

- do terenu 047 MN3 – 126 KD-D 1/2 – ul. Łyskow-
skiego, 127 KD-D 1/2 – ul. Podgórna, 128 KD-D 1/2 
– ul. Hozjusza, ci>gu pieszo – jezdnego 144 KD-X 
– ul. Krofeya,

- do terenu 048 MN3 – 109 KD-L 1/2 – ul. Sambora, 
127 KD-D 1/2 – ul. Podgórna, ci>gów pieszo – jezd-
nych: 141 KD-X – ul. Młodzianowskiego, 143 KD-X 
– ul. Krofeya,

- do terenu 049 MN3 – 127 KD-D 1/2 – ul. Podgórna, 
128 KD-D 1/2 – ul. Hozjusza, ci>gów pieszo – jezd-
nych: 142 KD-X – ul. Młodzianowskiego, 144 KD-X 
– ul. Krofeya,

- do terenu 050 MN3 – 109 KD-L 1/2 – ul. Sambora, 

ul. Donimirskiego, 127 KD-D 1/2 – ul. Podgórna, 
ci>gu pieszo – jezdnego 141 KD-X – ul. Młodzia-
nowskiego,

- do terenu 051 MN3 – 127 KD-D 1/2 – ul. Podgór-
na, 128 KD-D 1/2 – ul. Hozjusza, ci>gów pieszo 
– jezdnych: 140 KD-X – ul. Długosza, 142 KD-X 
– ul. Młodzianowskiego;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 052    
2) POWIERZCHNIA - 0,40 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN3, MW1 - ZABUDOWA JEDNORODZINNA, 

ZABUDOWA WIELORODZINNA W BUDYNKACH 
ZAWIERAJ=CYCH DO 4 MIESZKAL
a) funkcja wył>czona – zabudowa grupowa.

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,60,
- dla zabudowy blianiaczej lub skrajnego segmentu w 

zabudowie szeregowej (gdy jedna Wciana przylega 
do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,75,

- dla zabudowy szeregowej (gdy dwie Wciany przyle-
gaj> do budynków na działkach s>siednich lub do 
granic działek) – do 0,90, przy czym dla zabudowy 
wielorodzinnej realizowanej w zabudowie zwartej 
– do 1,2;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy – do 11,0 m, do 3 kondygnacji 

nadziemnych;
- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
- szerokoWć elewacji bocznej budynku usytuowa-

nego przy granicy działki w sytuacji, gdy budynek 
nie przylega do budynku na działce s>siedniej, nie 
moce przekroczyć 10,0 m;

c) rodzaj dachu – płaski lub stromy o k>cie nachylenia 
połaci 35° - 45°; w przypadku dachu stromego pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> w kolo-
rach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza siC 
lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe;

d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-
nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
niczaj>cej ulicy 129 KD-D 1/2; 4,0 m od linii rozgrani-
czaj>cych ulic 109 KD-L 1/2, 127- 128 KD-D 1/2 i ci>gu 
pieszo – jezdnego 140 KD-X;

f) dopuszcza siC sytuowanie budynków przy granicy 
działki s>siedniej w przypadku zabudowy blianiaczej 
lub szeregowej oraz zabudowy wielorodzinnej realizo-
wanej w zabudowie zwartej;



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 94 — 7317 — Poz. 1931

g) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzchni 

działki budowlanej,
- dla zabudowy blianiaczej lub skrajnego segmentu w 

zabudowie szeregowej (gdy jedna Wciana przylega 
do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,30 powierzchni działki 
budowlanej,

- dla zabudowy szeregowej (gdy dwie Wciany przy-
legaj> do budynków na działkach s>siednich lub 
do granic działek) – do 0,40 powierzchni działki 
budowlanej, przy czym dla zabudowy wielorodzin-
nej realizowanej w zabudowie zwartej – do 0,40 
powierzchni działki budowlanej;

h) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej, przy czym dla zabudowy wieloro-
dzinnej realizowanej w zabudowie zwartej – min. 20% 
pow. działki budowlanej;

i) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

j) dopuszcza siC realizacjC jednego domu jednorodzin-
nego lub jednego budynku wielorodzinnego zawiera-
j>cego do 4 mieszkaM na jednej działce budowlanej,

k) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj>cej – 400 m2,
- dla zabudowy jednorodzinnej blianiaczej – 300 m²,
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej – 250 m², 

przy czym dla zabudowy wielorodzinnej realizowa-
nej w zabudowie zwartej – 100 m2/mieszkanie.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU – nie ustala siC.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 109 KD-L 1/2 – ul. Donimirskiego, 127 

KD-D 1/2 – ul. Podgórna, 128 KD-D 1/2 – ul. Hozju-
sza, 129 KD-D 1/2 – ul. Donimirskiego, ci>gu pieszo 
– jezdnego 140 KD-X – ul. Długosza;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 053   2) POWIERZCHNIA - 0,96 ha

        - 054           - 0,48 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MN2 - ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO 

STOJ=CA LUB BLI`NIACZA
 Na terenie 053 MN2 dopuszcza siC lokalizacjC obiektów 

usługowych we wskazanej na rysunku planu strefie 
dopuszczalnej lokalizacji usług.

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU

a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 
zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudo-
wC mieszkaniow> jednorodzinn>, za wyj>tkiem strefy  
dopuszczalnej lokalizacji usług, któr> zalicza siC 
do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo 
– usługowe;

b) w strefie dopuszczalnej lokalizacji usług wyklucza siC 
lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, których uci>cli-
woWci na granicy działki mogłyby powodować  przekro-
czenie standardów jakoWci Wrodowiska wymaganych 
dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,50,
- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,60;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy – do 8,0 m, do 2 kondygnacji 

nadziemnych,
- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) rodzaj dachu – płaski;
d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe; odcie-

nie bieli, becu, popielu lub kolory wynikaj>ce z zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulicy 106 KD-Z 1/2; 5,0 m od linii rozgrani-
czaj>cych ulic 109 KD-L 1/2, 110 KD-L 1/2; 4,0 m i 5,0 
m od linii rozgraniczaj>cych ci>gu pieszo – jezdnego 
138 KD-X oraz zgodnie z rysunkiem planu;

f) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wolno stoj>cej – do 0,25 powierzchni 

działki budowlanej,
- dla zabudowy blianiaczej (gdy jedna Wciana przyle-

ga do budynku na s>siedniej działce lub do granicy 
działki s>siedniej) – do 0,30 powierzchni działki 
budowlanej;

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej;

h) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

i) nie dopuszcza siC realizacji dwóch lub wiCcej domów 
jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

j) na terenie 053 MN2 ustala siC teren urz>dzeM elektro-
energetycznych (stacja transformatorowa) oznaczony 
symbolem E na rysunku planu, którego szczegółowa 
lokalizacja i wielkoWć mog> być zmienione w uzgod-
nieniu z instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia elektro-
energetyczne;

k) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

l) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3;
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m) zamierzenia inwestycyjne na terenie 053 MN2 nalecy 
uzgodnić z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 
i Dowodzenia Marynarki Wojennej – WCzłem Telein-
formatycznym Gdynia, w zakresie mocliwoWci wyst>-
pienia kolizji z infrastruktur> podziemn> Marynarki 
Wojennej.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- dla zabudowy wolno stoj>cej - 400 m2,
- dla zabudowy blianiaczej - 250 m2,
- minimalne powierzchnie działek budowlanych nie 

dotycz> terenów infrastruktury technicznej.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) na terenach wystCpuj> ograniczenia dla zabudowy 

i zagospodarowania wynikaj>ce z przebiegu linii wyso-
kiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> przepisy i zasady 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 053 MN2 – 106 KD-Z 1/2 – ul. Komandor-
ska, 124 KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego, ci>gu pieszo 
– jezdnego 138 KD-X,

- do terenu 054 MN2 – 106 KD-Z 1/2 – ul. Koman-
dorska, 109 KD-L 1/2 – ul. Donimirskiego, 110 KD-L 
1/2 – ul. Mireckiego, ci>gu pieszo – jezdnego 138 
KD-X;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY– nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 055    2) POWIERZCHNIA - 0,38 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

MW2 – ZABUDOWA WIELORODZINNA NISKA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> wielorodzinn> (i zamieszkania zbioro-
wego).

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy - do 0,90;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 14,0 m, do 4 kondygnacji 
nadziemnych,

- szerokoWć elewacji frontowej – do 50,0 m;
c) rodzaj dachu – płaski;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-

niczaj>cych ulicy 114 KD-D 1/2;
e) powierzchnia zabudowy – do 0, 25 powierzchni działki 

budowlanej;
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 

działki budowlanej;
g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 

nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenie nalecy zaprojektować urz>dzone tereny 
rekreacyjne, zieleM i elementy małej architektury z 
urz>dzeniami dla mieszkaMców, w tym tereny zabaw 
dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/mieszkaMca;

i) ustala siC teren urz>dzeM elektroenergetycznych 
(stacja transformatorowa) oznaczony symbolem E na 
rysunku planu, którego szczegółowa lokalizacja i wiel-
koWć mog> być zmienione w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia elektroenergetyczne;

j) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

k) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 3700 

m2;
b) minimalna powierzchnia działki budowlanej nie dotyczy 

terenów infrastruktury technicznej.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 114 KD-D 1/2;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 056    2) POWIERZCHNIA - 0,59 ha

        - 057            - 0,79 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

MW3 – ZABUDOWA WIELORODZINNA
a) funkcje adaptowane – istniej>ca zabudowa usługo-

wa.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> wielorodzinn> (i zamieszkania zbioro-
wego);

b) na terenie 057 MW3 ustala siC teren wył>czony z zabu-
dowy oznaczony na rysunku planu – do zagospoda-
rowania w formie zieleni, dopuszcza siC obiekty małej 
architektury słuc>ce zapewnieniu stabilnoWci skarp.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy - do 1,00, przy czym do 

obliczeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku 
planu terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczo-
nego do zagospodarowania w formie zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy wielorodzinnej – do 16,0 m, do 

5 kondygnacji nadziemnych,
- dopuszcza siC nadbudowC istniej>cej zabudowy 
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usługowej o 1 kondygnacjC nadziemn> – do wyso-
koWci 7,5 m,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii roz-

graniczaj>cych ulicy 112 KD-L 1/2; 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulic 113 KD-D 1/2, 136 KD-D 1/2 oraz 
zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy wielorodzinnej – do 0, 30 powierzch-

ni działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu 
terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego 
do zagospodarowania w formie zieleni,

- dopuszcza siC rozbudowC istniej>cej zabudowy 
usługowej o nie wiCcej nic 30% powierzchni rzutu 
budynku;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 
uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu terenu 
wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego do zago-
spodarowania w formie zieleni;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenach nalecy zaprojektować urz>dzone tereny 
rekreacyjne, zieleM i elementy małej architektury z 
urz>dzeniami dla mieszkaMców, w tym tereny zabaw 
dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/mieszkaMca;

i) na terenie 056 MW3 ustala siC teren urz>dzeM gazow-
nictwa (stacja redukcyjno – pomiarowa IIo oznaczony 
symbolem G na rysunku planu, którego szczegółowa 
lokalizacja i wielkoWć mog> być zmienione w uzgod-
nieniu z instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia gazow-
nictwa;

j) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

k) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 2500 m2;
b) minimalna powierzchnia działki budowlanej nie dotyczy 

terenów infrastruktury technicznej.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) czCWć terenu 057 MW3, oznaczona na rysunku planu, 

stanowi teren potencjalnie naracony na osuwanie siC 
mas ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 
ust. 1 pkt 1.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 112 KD-L 1/2 – ul. Kordeckiego, 136 

KD-D 1/2 – ul. Majkowskiego;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 058   2) POWIERZCHNIA - 1,42 ha

        - 059           - 1,76 ha
        - 060           - 0,86 ha
        - 061           - 0,71 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
MW3 – ZABUDOWA WIELORODZINNA

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> wielorodzinn> (i zamieszkania zbioro-
wego).

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy:

— tereny 058 MW3 i 059 MW3 - do 1,40,
— tereny 060 MW3 i 061 MW3 - do 1,80;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy na terenach 058 MW3 i 059 

MW3 - do 20,0 m, do 6 kondygnacji nadziemnych, 
przy czym na terenie 059 MW3 w pasie o szero-
koWci 30,0 m od linii rozgraniczaj>cej terenu 037 
MN1, MW1 – do 14,0 m, do 4 kondygnacji nadziem-
nych,

- wysokoWć zabudowy na terenach 060 MW3 i 061 
MW3 - do 30,0 m, do 9 kondygnacji nadziemnych,

- w strefie ograniczeM od linii wysokiego napiCcia, 
wskazanej informacyjnie na rysunku planu, dopusz-
czaln> wysokoWć zabudowy nalecy uzgodnić z 
gestorem sieci elektroenergetycznej,

- szerokoWć elewacji frontowej – do 60,0 m;
c) rodzaj dachu – płaski lub stromy o k>cie nachylenia 

połaci 30° - 40°; w przypadku dachu stromego pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> w kolo-
rach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza siC 
lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulic 106 KD-Z 1/2, 112 KD-L 1/2; 5,0 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulic 133 KD-D 1/2, 134 KD-D 
1/2, 135 KD-D 1/2 oraz zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,30 powierzchni działki 
budowlanej, przy czym na terenie 059 MW3 w pasie o 
szerokoWci 30,0 m od linii rozgraniczaj>cej terenu 037 
MN1, MW1 rzut budynku nie moce przekroczyć 600 m2;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% pow. 
działki budowlanej; na działkach istniej>cych, na któ-
rych w momencie wejWcia w cycie planu przekroczone 
zostały powycsze, dopuszczalne gabaryty budynków, 
wysokoWć i rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensyw-
noWci wykorzystania terenu, dopuszcza siC adaptacjC 
istniej>cej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub 
nadbudowy, powoduj>cych dalsze przekroczenie 
dopuszczalnych wskaaników lub parametrów. Dopusz-
czenie powycsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej 
bez wymaganych pozwoleM i uzgodnieM – w przypad-
kach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodn> z 
zapisami planu mocna uznać jedynie zabudowC speł-
niaj>c> okreWlone w planie wskaaniki i parametry;

g) kształtuj>c zabudowC nie nalecy zasłaniać panoramy 
z punktu widokowego oznaczonego na rysunku planu 
przy ul. Ceynowy;
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h) na terenach nalecy zaprojektować urz>dzone tereny 
rekreacyjne, zieleM i elementy małej architektury z 
urz>dzeniami dla mieszkaMców, w tym tereny zabaw 
dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/mieszkaMca;

i) na terenach dopuszcza siC lokalizacjC usług opieki 
przedszkolnej wg ustaleM zawartych w karcie terenu 
090 UO;

j) na terenie 061 MW3 ustala siC teren urz>dzeM 
zaopatrzenia w wodC (stacja podnoszenia ciWnienia) 
oznaczony symbolem W na rysunku planu, którego 
szczegółowa lokalizacja i wielkoWć mog> być zmie-
nione w uzgodnieniu z instytucj> eksploatuj>c> urz>-
dzenia zaopatrzenia w wodC;

k) ustala siC lokalizacjC urz>dzeM elektroenergetycznych 
w iloWci niezbCdnej do zasilania w energiC elektrycz-
n> budynków połoconych w obrCbie poszczególnych 
terenów, szczegółow> lokalizacjC, powierzchniC terenu 
oraz typ stacji nalecy ustalić w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia elektroenergetyczne;

l) na terenie 061 MW3 ustala siC teren urz>dzeM ciepłow-
nictwa (grupowy wCzeł cieplny) oznaczony symbolem 
C na rysunku planu, którego szczegółowa lokalizacja 
i wielkoWć mog> być zmienione w uzgodnieniu z insty-
tucj> eksploatuj>c> urz>dzenia ciepłownictwa;

m) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

n) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) projekt podziału terenu nalecy opracować dla całego 

terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj>cymi - na 
podstawie projektu lub koncepcji zagospodarowania 
terenu.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) na terenach wystCpuj> ograniczenia dla zabudowy 

i zagospodarowania wynikaj>ce z przebiegu linii wyso-
kiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> przepisy i zasady 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 058 MW3, 059 MW3 – 112 KD-L 1/2 – ul. 
Kordeckiego, 133 KD-D 1/2, 135 KD-D 1/2,

- do terenu 060 MW3 – 106 KD-Z 1/2 (na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi), 133 KD-D 1/2, 
134 KD-D 1/2,

- do terenu 061 MW3 – 106 KD-Z 1/2 (na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi), 133 KD-D 1/2,

b) dla obsługi komunikacyjnej projektowanej zabudowy 
na terenach 058 MW3, 059 MW3, 060 MW3, 061 MW3 
niezbCdna jest realizacja ulic 133 KD-D 1/2, 134 KD-D 
1/2, 135 KD-D 1/2. Warunkiem realizacji zabudowy na 
terenach 058 MW3, 059 MW3, 060 MW3, 061 MW3 
jest wyprzedzaj>ca lub równoległa realizacja odpo-
wiednich przyległych odcinków ulic 133 KD-D 1/2, 134 
KD-D 1/2, 135 KD-D 1/2 wraz z wł>czeniem ich do 
istniej>cego zewnCtrznego układu komunikacyjnego: 
ul. ul. Orlicz – Dreszera (106 KD-Z 1/2), Kalksztajnów 
(108 KD-L 1/2) lub Kordeckiego (112 KD-L 1/2) – na 
warunkach okreWlonych w umowie z zarz>dc> drogi, 
wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 3. Nie dotyczy to pro-
jektowanej zabudowy na czCWciach terenów 060 MW3 
i 061 MW3 przyległych do ul. Orlicz – Dreszera, które 
za zgod> zarz>dcy drogi mog> być obsługiwane od 
strony ul. Orlicz – Dreszera;

c) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
d) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 062     2)POWIERZCHNIA - 1,31 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MW3, U – ZABUDOWA WIELORODZINNA, ZABUDOWA 

USŁUGOWA
a) funkcje adaptowane – istniej>ca zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna przy ul. Orlicz – Dreszera 47 A.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowo – usługowe;

b) od strony Trasy Kwiatkowskiego wystCpuje oddziały-
wanie hałasu komunikacyjnego – obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3;

c) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla s>siedniej zabudowy mieszkanio-
wej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy - do 1,40;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 20,0 m, do 6 kondygnacji 
nadziemnych; w rejonie oznaczonym orientacyjnie 
na rysunku planu dopuszcza siC usytuowanie domi-
nanty kompozycyjnej o wysokoWci do 40,0 m, do 11 
kondygnacji nadziemnych,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski lub stromy o k>cie nachylenia 

połaci 30° - 40°; w przypadku dachu stromego pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> w kolo-
rach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza siC 
lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulic 106 KD-Z 1/2, 112 KD-L 1/2; 5,0 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulic 133 KD-D 1/2, 134 KD-D 
1/2 oraz zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0, 30 powierzchni działki 
budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% pow. 
działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenach zabudowy wielorodzinnej nalecy zaprojek-
tować urz>dzone tereny rekreacyjne, zieleM i elementy 
małej architektury z urz>dzeniami dla mieszkaMców, 
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w tym tereny zabaw dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/
mieszkaMca;

i) ustala siC lokalizacjC urz>dzeM elektroenergetycznych 
w iloWci niezbCdnej do zasilania w energiC elektryczn> 
budynków połoconych w obrCbie terenu, szczegółow> 
lokalizacjC, powierzchniC terenu oraz typ stacji nalecy 
ustalić w uzgodnieniu z instytucj> eksploatuj>c> urz>-
dzenia elektroenergetyczne;

j) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

k) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) projekt podziału terenu nalecy opracować dla całego 

terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj>cymi - na 
podstawie projektu lub koncepcji zagospodarowania 
terenu.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU – nie ustala siC.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 106 KD-Z 1/2 (na warunkach okreWlo-

nych przez zarz>dcC drogi),112 KL-D 1/2 – ul. Kordec-
kiego, 133 KD-D 1/2, 134 KD-D 1/2;

b) dla obsługi komunikacyjnej projektowanej zabudowy 
na terenie 062 MW3, U niezbCdna jest realizacja ulic 
133 KD-D 1/2, 134 KD-D 1/2. Warunkiem realizacji 
zabudowy na terenie 062 MW3, U jest wyprzedzaj>ca 
lub równoległa realizacja odpowiednich przyległych 
odcinków ulic 133 KD-D 1/2, 134 KD-D 1/2 wraz z 
wł>czeniem ich do istniej>cego zewnCtrznego układu 
komunikacyjnego: ul. ul. Orlicz – Dreszera (106 KD-Z 
1/2) lub Kordeckiego (112 KD-L 1/2) – na warunkach 
okreWlonych w umowie z zarz>dc> drogi, wymienionej 
w § 10 ust. 1 pkt 3. Nie dotyczy to projektowanej zabu-
dowy na czCWci terenu 062 MW3, U przyległej do ul. 
Orlicz – Dreszera, która za zgod> zarz>dcy drogi moce 
być obsługiwana od strony ul. Orlicz – Dreszera;

c) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
d) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 063    2) POWIERZCHNIA - 0,62 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU 
 U/MW3 – ZABUDOWA USŁUGOWA/ZABUDOWA 

WIELORODZINNA
a) ustala siC wymóg lokalizacji usług przynajmniej w 

parterach budynków.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowo – usługowe;

b) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 1,8;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy - do 20,0 m, do 6 kondygnacji 

nadziemnych; w rejonie oznaczonym orientacyjnie 
na rysunku planu dopuszcza siC usytuowanie domi-
nanty kompozycyjnej o wysokoWci do 50,0 m, do 15 
kondygnacji nadziemnych,

- w strefie ograniczeM od linii wysokiego napiCcia, 
wskazanej informacyjnie na rysunku planu, dopusz-
czaln> wysokoWć zabudowy nalecy uzgodnić z 
gestorem sieci elektroenergetycznej,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski lub stromy o k>cie nachylenia 

połaci 30° - 40°; w przypadku dachu stromego pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> w kolo-
rach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza siC 
lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulic 106 KD-Z 1/2, 108 KD-L 1/2; 5,0 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulicy 133 KD-D 1/2 oraz zgodnie 
z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0, 35 powierzchni działki 
budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% pow. 
działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenach zabudowy wielorodzinnej nalecy zaprojek-
tować urz>dzone tereny rekreacyjne, zieleM i elementy 
małej architektury z urz>dzeniami dla mieszkaMców, 
w tym tereny zabaw dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/
mieszkaMca;

i) na terenie dopuszcza siC lokalizacjC usług opieki 
przedszkolnej wg ustaleM zawartych w karcie terenu 
090 UO;

j) ustala siC teren urz>dzeM elektroenergetycznych 
(stacja transformatorowa) oznaczony symbolem E na 
rysunku planu, którego szczegółowa lokalizacja i wiel-
koWć mog> być zmienione w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia elektroenergetyczne;

k) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

l) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) projekt podziału terenu nalecy opracować dla całego 

terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj>cymi - na 
podstawie projektu lub koncepcji zagospodarowania 
terenu.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) na terenie wystCpuj> ograniczenia dla zabudowy i za-

gospodarowania wynikaj>ce z przebiegu linii wyso-
kiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> przepisy i zasady 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 106 KD-Z 1/2 (na warunkach okreWlo-
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nych przez zarz>dcC drogi), 108 KD-L 1/2, 133 KD-D 
1/2;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) dla obsługi komunikacyjnej projektowanej zabudowy na 

terenie 063 U/MW3 niezbCdna jest realizacja ulicy 133 
KD-D 1/2. Warunkiem realizacji zabudowy na terenie 
063 U/MW3 jest wyprzedzaj>ca lub równoległa reali-
zacja odpowiednich przyległych odcinków ulicy 133 
KD-D 1/2 wraz z wł>czeniem jej do ul. Kalksztajnów 
(108 KD-L 1/2) – na warunkach okreWlonych w umowie 
z zarz>dc> drogi, wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 3. Nie 
dotyczy to projektowanej zabudowy na czCWci terenu 
063 U/MW3 przyległej do ul. Orlicz – Dreszera, która 
za zgod> zarz>dcy drogi moce być obsługiwana od 
strony ul. Orlicz – Dreszera;

d) na terenie dopuszcza siC lokalizacjC stacji bazowych 
telefonii komórkowej;

e) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 064    2) POWIERZCHNIA - 1,97 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

MW2 – ZABUDOWA WIELORODZINNA NISKA
a) funkcje adaptowane:

- istniej>ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
przy ul. DembiMskiego 14,

- istniej>ca zabudowa usługowa na działce nr 719/59 
– dopuszcza siC adaptacjC budynku na cele usługo-
we lub parkingowe.

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> wielorodzinn> (i zamieszkania zbioro-
wego);

b) ustala siC teren wył>czony z zabudowy oznaczony na 
rysunku planu – do zagospodarowania w formie zie-
leni, dopuszcza siC obiekty małej architektury słuc>ce 
zapewnieniu stabilnoWci skarp.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 
KULTURY
a) na terenie znajduje siC obiekt objCty ochron> konser-

watorsk>, dla którego obowi>zuj> ustalenia zawarte w 
§ 5 ust. 1 pkt 1 – grupa B – obiekty o walorach kultu-
rowych:
- dwa domy mieszkalne, ul. DembiMskiego 14.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 1,00;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 14,0 m, do 4 kondygnacji 
nadziemnych,

- szerokoWć elewacji frontowej – do 50,0 m;
c) rodzaj dachu – płaski lub stromy o k>cie nachylenia 

połaci 35° - 40°; w przypadku dachu stromego pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> w kolo-
rach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza siC 
lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulicy 108 KD-L 1/2; 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulic 117 KD-D 1/2, 124 KD-D 1/2 oraz 
zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0, 25 powierzchni działki 
budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej; w przypadku adaptacji istniej>ce-
go budynku na działce nr 719/59 na cele usługowe lub 
parkingowe – min. 20% pow. działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenie nalecy zaprojektować urz>dzone tereny 
rekreacyjne, zieleM i elementy małej architektury z 
urz>dzeniami dla mieszkaMców, w tym tereny zabaw 
dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/mieszkaMca;

i) ustala siC teren urz>dzeM elektroenergetycznych 
(stacja transformatorowa) oznaczony symbolem E na 
rysunku planu, którego szczegółowa lokalizacja i wiel-
koWć mog> być zmienione w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia elektroenergetyczne;

j) ustala siC teren urz>dzeM gazownictwa (stacja reduk-
cyjno – pomiarowa IIo oznaczony symbolem G na 
rysunku planu, którego szczegółowa lokalizacja i wiel-
koWć mog> być zmienione w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia gazownictwa;

k) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

l) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) w przypadku podziału terenu projekt podziału nalecy 

opracować na podstawie projektu zagospodarowania 
dla całego terenu.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU – nie ustala siC.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 108 KD-L 1/2 – ul. Kalksztajnów, 117 

KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego, 124 KD-D 1/2 – ul. Dem-
biMskiego;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; dla ada-
ptowanej zabudowy usługowej na działce nr 719/59 
dopuszcza siC realizacjC zmniejszonej liczby miejsc 
postojowych – min. 80% miejsc wymaganych wskaa-
nikami okreWlonymi w § 10 ust. 1 pkt 4;

c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 065    2) POWIERZCHNIA - 0,43 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

MW3 – ZABUDOWA WIELORODZINNA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> wielorodzinn> (i zamieszkania zbioro-
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wego).
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy - do 1,2;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 18,0 m, do 6 kondygnacji 
nadziemnych;

- szerokoWć elewacji frontowej – do 75,0 m;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 35° - 40°; 

pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulicy 124 KD-D 1/2;

e) powierzchnia zabudowy – do 0, 30 powierzchni działki 
budowlanej,

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenie nalecy zaprojektować urz>dzone tereny 
rekreacyjne, zieleM i elementy małej architektury z 
urz>dzeniami dla mieszkaMców, w tym tereny zabaw 
dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/mieszkaMca;

i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 4300 m2;

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 124 KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 

2.
10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 066   2) POWIERZCHNIA - 1,21 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

MW3 – ZABUDOWA WIELORODZINNA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 

mieszkaniow> wielorodzinn> (i zamieszkania zbioro-
wego);

b) ustala siC teren wył>czony z zabudowy oznaczony na 
rysunku planu – do zagospodarowania w formie zie-
leni, dopuszcza siC obiekty małej architektury słuc>ce 
zapewnieniu stabilnoWci skarp.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy - do 0,90;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 18,0 m, do 5 kondygnacji 
nadziemnych;

- szerokoWć elewacji frontowej – do 70,0 m;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 30° - 40°; 

pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulic 117 KD-D 1/2, 124 KD-D 1/2 oraz 
zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,25 powierzchni działki 
budowlanej,

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 45% pow. 
działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenie nalecy zaprojektować urz>dzone tereny 
rekreacyjne, zieleM i elementy małej architektury z 
urz>dzeniami dla mieszkaMców, w tym tereny zabaw 
dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/mieszkaMca;

i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) w przypadku podziału terenu projekt podziału nalecy 

opracować na podstawie projektu zagospodarowania 
dla całego terenu.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 117 KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego, 124 

KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 067   2) POWIERZCHNIA - 0,61 ha

        - 068              - 1,13 ha
        - 069           - 2,83 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
MW3 – ZABUDOWA WIELORODZINNA

 Na terenie 068 MW3 lub 069 MW3 wymagana jest 
lokalizacja usług z zakresu opieki przedszkolnej.
a) funkcje adaptowane – istniej>ca zabudowa jednoro-

dzinna.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> wielorodzinn> (i zamieszkania zbioro-
wego);

b) na terenie 069 MW3 ustala siC teren wył>czony z 
zabudowy oznaczony na rysunku planu – do zago-
spodarowania w formie zieleni z uwzglCdnieniem ci>gu 
pieszego i punktu widokowego, dopuszcza siC obiek-
ty małej architektury słuc>ce zapewnieniu stabilnoWci 
skarp; dopuszcza siC przesuniCcie ww. terenu zieleni 
w kierunku północnym, pod warunkiem zachowania 
powi>zania pomiCdzy terenem leWnym 105 ZL i lasami 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, przy zachowa-
niu szerokoWci wynikaj>cej z rysunku planu.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 
KULTURY
a) na terenie 068 MW3 znajduje siC obiekt objCty ochro-

n> konserwatorsk>, dla którego obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 5 ust. 1 pkt 1 – grupa B – obiekty o walo-
rach kulturowych:
- dom mieszkalny willa „Wanda”, ul. DembiMskiego 

39.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 1,2, przy czym do obli-

czeM nie uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku 
planu terenu wył>czonego z zabudowy – przeznaczo-
nego do zagospodarowania w formie zieleni;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokoWć zabudowy – do 20,0 m, do 6 kondygnacji 

nadziemnych, przy czym na terenie 069 MW3 w 
pasie o szerokoWci 50,0 m od granicy Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego – do 14,0 m, do 4 kondygna-
cji nadziemnych;

- szerokoWć elewacji frontowej – do 60,0 m;
c) rodzaj dachu – stromy, k>t nachylenia połaci 30° - 40°; 

pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> 
w kolorach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza 
siC lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe; dopuszcza siC dachy płaskie budynków 
parterowych oraz parterowych czCWci budynków;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulic 123 KD-D 1/2, 124 KD-D 1/2 oraz od 
linii rozgraniczaj>cych terenu 089 UO; 10,0 m od linii 
rozgraniczaj>cych terenu 043 MN2; 12,0 m od granicy 
lasu oraz zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,25 powierzchni działki 
budowlanej, przy czym do obliczeM nie uwzglCdnia siC 
oznaczonego na rysunku planu terenu wył>czonego z 
zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowania w 
formie zieleni;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% pow. 
działki budowlanej, przy czym do obliczeM nie 

uwzglCdnia siC oznaczonego na rysunku planu terenu 
wył>czonego z zabudowy – przeznaczonego do zago-
spodarowania w formie zieleni;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenach nalecy zaprojektować urz>dzone tereny 
rekreacyjne, zieleM i elementy małej architektury z 
urz>dzeniami dla mieszkaMców, w tym tereny zabaw 
dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/mieszkaMca;

i) na terenie 068 MW3 nalecy zaprojektować usługi 
z zakresu opieki przedszkolnej w formie obiektu 
wolnostoj>cego o powierzchni działki min. 3500 m2 
(dopuszcza siC adaptacjC obiektu objCtego ochron> 
konserwatorsk> – dom mieszkalny willa „Wanda” przy 
ul. DembiMskiego 39). Dopuszcza siC inn> organizacjC 
opieki przedszkolnej, np. w wielofunkcyjnym zespole 
usługowo – mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia 
w bezpiecznym s>siedztwie terenu rekreacyjnego z 
placem zabaw o powierzchni min. 2000 m2 dla dzieci 
przedszkolnych;

j) dopuszcza siC realizacjC usług z zakresu opieki przed-
szkolnej zamiennie na terenie 069 MW3, w miejscu 
wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu 
opracowanym dla całego terenu 069 MW3; rezygnacja 
z rezerwacji terenu na usługi opieki przedszkolnej na 
terenie 068 MW3 jest mocliwa pod warunkiem wyprze-
dzaj>cej realizacji tych usług na terenie 069 MW3

k) na terenie 069 MW3 nalecy przewidzieć ci>g pieszy 
zgodnie z przebiegiem orientacyjnie wskazanym na 
rysunku planu;

l) przez teren 069 MW3 nalecy zapewnić przejazd pojaz-
dów zwi>zanych z obsług> i ochron> przeciwpocarow> 
terenu leWnego 105 ZL;

m) na terenach 068 MW3 i 069 MW3 ustala siC orientacyj-
ne lokalizacje podziemnych zbiorników retencyjnych w 
rejonach wskazanych na rysunku planu;

n) ustala siC lokalizacjC urz>dzeM elektroenergetycznych 
w iloWci niezbCdnej do zasilania w energiC elektrycz-
n> budynków połoconych w obrCbie poszczególnych 
terenów, szczegółow> lokalizacjC, powierzchniC terenu 
oraz typ stacji nalecy ustalić w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia elektroenergetyczne;

o) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

p) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) w przypadku podziału terenu projekt podziału nalecy 

opracować na podstawie projektu zagospodarowania 
dla całego terenu.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenów, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

tereny potencjalnie naracone na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1.
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9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 067 MW3, 068 MW3 – 123 KD-D 1/2 – ul. 
Sambora, 124 KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego,

- do terenu 069 MW3 – 123 KD-D 1/2 – ul. Sambo-
ra;

b) dla obsługi komunikacyjnej projektowanej zabudowy 
na terenach 067 MW3, 068 MW3, 069 MW3 niezbCd-
na jest realizacja projektowanych fragmentów ulic 123 
KD-D 1/2, 124 KD-D 1/2. Warunkiem realizacji zabu-
dowy na terenach 067 MW3, 068 MW3, 069 MW3 jest 
wyprzedzaj>ca lub równoległa realizacja odpowiednich 
przyległych odcinków projektowanych fragmentów ulic 
123 KD-D 1/2, 124 KD-D 1/2 wraz z wł>czeniem ich do 
istniej>cego zewnCtrznego układu komunikacyjnego: 
ul. ul. Sambora (109 KD-D 1/2 lub 123 KD-D 1/2) lub 
DembiMskiego (124 KD-D 1/2) – na warunkach okre-
Wlonych w umowie z zarz>dc> drogi, wymienionej w § 
10 ust. 1 pkt 3;

c) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
d) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 070    2) POWIERZCHNIA - 0,27 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

MW3 – ZABUDOWA WIELORODZINNA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> wielorodzinn> (i zamieszkania zbioro-
wego).

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do1,2;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 16,0 m, do 5 kondygnacji 
nadziemnych;

- szerokoWć elewacji frontowej – do 50,0 m;
c) rodzaj dachu – płaski;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii rozgra-

niczaj>cych ulicy 106 KD-Z 1/2; 5,0 m od linii rozgrani-
czaj>cych ulicy 110 KD-L 1/2 oraz zgodnie z rysunkiem 
planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0, 30 powierzchni działki 
budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenie nalecy zaprojektować urz>dzone tereny 

rekreacyjne, zieleM i elementy małej architektury z 
urz>dzeniami dla mieszkaMców, w tym tereny zabaw 
dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/mieszkaMca;

i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 2700 m2.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) na terenie wystCpuj> ograniczenia dla zabudowy i za-

gospodarowania wynikaj>ce z przebiegu linii wyso-
kiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> przepisy i zasady 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 106 KD-Z 1/2 – ul. Komandorska, 

110 KD-L 1/2 – ul. Mireckiego;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 071    2) POWIERZCHNIA - 0,78 ha

        - 072            - 0,43 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MW3,U – ZABUDOWA WIELORODZINNA, ZABUDOWA 

USŁUGOWA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowo – usługowe;

b) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 1,5; dla zabudowy usłu-

gowej na terenie 071 MW3, U – do 2,5;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 16,0 m, do 5 kondygnacji 
nadziemnych;

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii roz-

graniczaj>cych ulicy 106 KD-Z 1/2; 5,0 m od linii 
rozgraniczaj>cych ulicy 130 KD-D 1/2; 4,0 m od linii 
rozgraniczaj>cych ci>gu pieszo – jezdnego 164 KDW-
X oraz zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0, 30 powierzchni działki 
budowlanej; dla zabudowy usługowej na terenie 071 
MW3, U – do 0,70;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% pow. 
działki budowlanej, dla zabudowy usługowej na terenie 
071 MW3, U – min. 20% pow. działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
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nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenach zabudowy wielorodzinnej nalecy zaprojek-
tować urz>dzone tereny rekreacyjne, zieleM i elementy 
małej architektury z urz>dzeniami dla mieszkaMców, 
w tym tereny zabaw dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/
mieszkaMca;

i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3;

j) zamierzenia inwestycyjne nalecy uzgodnić z Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynar-
ki Wojennej – WCzłem Teleinformatycznym Gdynia, w 
zakresie mocliwoWci wyst>pienia kolizji z infrastruktur> 
podziemn> Marynarki Wojennej.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – nie 

ustala siC.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU – nie ustala siC.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=

a) dojazd od ulic:
- do terenu 071 MW3, U – 106 KD-Z 1/2 – ul. Koman-

dorska, 111 KD-L 1/2 – ul. Mireckiego, 130 KD-D 1/2 
– ul. Przybyszewskiego, ci>gu pieszo – jezdnego 
164 KDW-X,

- do terenu 072 MW3, U – 106 KD-Z 1/2 – ul. Koman-
dorska;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 073    2) POWIERZCHNIA - 0,63 ha

        - 074            - 0,45 ha
        - 075                    - 0,53 ha
        - 076            - 0,70 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
 MW3, U – ZABUDOWA WIELORODZINNA, ZABUDOWA 

USŁUGOWA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowo – usługowe;

b) na terenie 075 MW3,U, od strony ul. Morskiej i Trasy 
Kwiatkowskiego, wystCpuje oddziaływanie hałasu 
komunikacyjnego – obowi>zuj> ustalenia zawarte w 
§ 8 ust. 1 pkt 3;

c) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 1,80;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 35,0 m, do 11 kondygnacji 
nadziemnych;

- szerokoWć elewacji frontowej – do 75,0 m;
c) rodzaj dachu – płaski;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulic 106 KD-Z 1/2, 107 KD-Z 1/2; 5,0 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulic 131 KD-D 1/2, 132 KD-D 
1/2 oraz zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0, 25 powierzchni działki 
budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% pow. 
działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenach zabudowy wielorodzinnej nalecy zaprojek-
tować urz>dzone tereny rekreacyjne, zieleM i elementy 
małej architektury z urz>dzeniami dla mieszkaMców, 
w tym tereny zabaw dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/
mieszkaMca;

i) na terenie 073 MW3, U nalecy przewidzieć ci>g pieszy 
zgodnie z przebiegiem orientacyjnie wskazanym na 
rysunku planu;

j) na terenie 074 MW3, U i 076 MW3, U ustala siC tereny 
urz>dzeM elektroenergetycznych (stacje transforma-
torowe) oznaczone symbolem E na rysunku planu, 
których szczegółowa lokalizacja i wielkoWć mog> być 
zmienione w uzgodnieniu z instytucj> eksploatuj>c> 
urz>dzenia elektroenergetyczne;

k) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

l) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3;

m) zamierzenia inwestycyjne na terenie 075 MW3, U 
nalecy uzgodnić z Centrum Wsparcia Teleinforma-
tycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej – WCzłem 
Teleinformatycznym Gdynia, w zakresie mocliwoWci 
wyst>pienia kolizji z infrastruktur> podziemn> Mary-
narki Wojennej.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – nie 

ustala siC.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) na terenie 073 MW3,U, 076 MW3,U wystCpuj> ograni-

czenia dla zabudowy i zagospodarowania wynikaj>ce 
z przebiegu linii wysokiego napiCcia 110 kV - obowi>-
zuj> przepisy i zasady zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 073 MW3, U – 131 KD-D 1/2, 132 KD-D 
1/2,

- do terenu 074 MW3, U, 075 MW3, U – 132 KD-D 
1/2,

- do terenu 076 MW3, U – 131 KD-D 1/2;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 077    2) POWIERZCHNIA - 0,69 ha

        - 078            - 0,87 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 U/MW3 – ZABUDOWA USŁUGOWA/ZABUDOWA 

WIELORODZINNA
a) funkcje adaptowane – istniej>ca zabudowa mieszka-

niowa na terenie 078 U/MW3;
b) ustala siC wymóg lokalizacji usług przynajmniej w 

parterach budynków.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny 

zalicza siC do terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowo – usługowe;

b) od strony ul. Morskiej wystCpuje oddziaływanie hałasu 
komunikacyjnego – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 
8 ust. 1 pkt 3;

c) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 
KULTURY
a) na terenie 077 U/MW3 znajduje siC obiekt objCty 

ochron> konserwatorsk>, dla którego obowi>zuj> usta-
lenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 1 – grupa B – obiekty o 
walorach kulturowych:
- budynek mieszkalno - usługowy, ul. Morska 155.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 1,50;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 16,0 m, do 5 kondygnacji 
nadziemnych;

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii rozgra-

niczaj>cych ulic 106 KD-Z 1/2, 107 KD-Z 1/2; 5,0 m od 
linii rozgraniczaj>cych ulicy 130 KD-D 1/2, 131 KD-D 
1/2, 132 KD-D 1/2 oraz zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0, 30 powierzchni działki 
budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% pow. 
działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenach zabudowy wielorodzinnej nalecy zaprojek-
tować urz>dzone tereny rekreacyjne, zieleM i elementy 
małej architektury z urz>dzeniami dla mieszkaMców, 
w tym tereny zabaw dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/
mieszkaMca;

i) na terenie 078 U/MW3 ustala siC lokalizacjC urz>dzeM 
elektroenergetycznych w iloWci niezbCdnej do zasilania 
w energiC elektryczn> budynków połoconych w obrCbie 

terenu, szczegółow> lokalizacjC, powierzchniC terenu 
oraz typ stacji nalecy ustalić w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia elektroenergetyczne;

j) nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu oraz 
intensywnoWci wykorzystania terenu nie dotycz> tere-
nów i obiektów infrastruktury technicznej;

k) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3;

l) zamierzenia inwestycyjne nalecy uzgodnić z Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynar-
ki Wojennej – WCzłem Teleinformatycznym Gdynia, w 
zakresie mocliwoWci wyst>pienia kolizji z infrastruktur> 
podziemn> Marynarki Wojennej.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – nie 

ustala siC.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) na terenie 077 U/MW3 wystCpuj> ograniczenia dla 

zabudowy i zagospodarowania wynikaj>ce z przebiegu 
linii wysokiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> przepisy 
i zasady zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 077 U/MW3 – 131 KD-D 1/2, zalecany 
wjazd na teren w miejscu wskazanym na rysunku 
planu,

- do terenu 078 U/MW3 – 106 KD-Z 1/2 – ul. Koman-
dorska, 130 KD-D 1/2 – ul. Przybyszewskiego, ul. 
Morska;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 

2.
10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 079    2) POWIERZCHNIA - 0,56 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 U/MW3 – ZABUDOWA USŁUGOWA/ZABUDOWA 

WIELORODZINNA
a) ustala siC wymóg lokalizacji usług przynajmniej w 

parterach budynków.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowo – usługowe;

b) od strony ul. Morskiej wystCpuje oddziaływanie hałasu 
komunikacyjnego – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 
8 ust. 1 pkt 3;

c) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 1,80;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 16,0 m, do 5 kondygnacji 
nadziemnych;

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
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niczaj>cych ulicy 130 KD-D 1/2; 4,0 m od linii rozgrani-
czaj>cych ulicy 111 KD-L 1/2 i ci>gu pieszo – jezdnego 
164 KDW-X oraz zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,40 powierzchni działki 
budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% pow. 
działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenach zabudowy wielorodzinnej nalecy zaprojek-
tować urz>dzone tereny rekreacyjne, zieleM i elementy 
małej architektury z urz>dzeniami dla mieszkaMców, 
w tym tereny zabaw dla dzieci, wg wskaanika 8,0 m2/
mieszkaMca;

i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3;

j) zamierzenia inwestycyjne nalecy uzgodnić z Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynar-
ki Wojennej – WCzłem Teleinformatycznym Gdynia, w 
zakresie mocliwoWci wyst>pienia kolizji z infrastruktur> 
podziemn> Marynarki Wojennej.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – nie 

ustala siC.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU – nie ustala siC.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=

a) dojazd od ulic: 111 KD-L 1/2 – ul. Mireckiego, 130 KD-
D 1/2 – ul. Przybyszewskiego, ci>gu pieszo – jezdnego 
164 KDW-X;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 080    2) POWIERZCHNIA - 0,38 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

U – ZABUDOWA USŁUGOWA
a) funkcje adaptowane – istniej>ca zabudowa mieszka-

niowa.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) od strony ul. Morskiej wystCpuje oddziaływanie hałasu 

komunikacyjnego – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 
8 ust. 1 pkt 3;

b) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 
KULTURY
a) na terenie znajduje siC obiekt objCty ochron> konser-

watorsk>, dla którego obowi>zuj> ustalenia zawarte w 
§ 5 ust. 1 pkt 1 – grupa A – obiekty o wysokich walo-

rach kulturowych:
- dom mieszkalny willa „Mara”, ul. Morska 139.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 1,20;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 16,0 m, do 5 kondygnacji 
nadziemnych;

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii roz-

graniczaj>cych ulic 106 KD-Z 1/2, 107 KD-Z 1/2 oraz 
zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,25 powierzchni działki 
budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% pow. 
działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenie nalecy zaprojektować zieleM i elementy 
małej architektury;

i) ustala siC orientacyjn> lokalizacjC podziemnego zbior-
nika retencyjnego w rejonie wskazanym na rysunku 
planu;

j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3;

k) zamierzenia inwestycyjne nalecy uzgodnić z Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynar-
ki Wojennej – WCzłem Teleinformatycznym Gdynia, w 
zakresie mocliwoWci wyst>pienia kolizji z infrastruktur> 
podziemn> Marynarki Wojennej.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – nie 

ustala siC.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU – nie ustala siC.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=

a) dojazd od ulic: 106 KD-Z 1/2 – ul. Komandorska, 
dopuszcza siC dojazd do działki nr 756/268 od ul. 
Morskiej;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 081    2) POWIERZCHNIA - 0,08 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

U – ZABUDOWA USŁUGOWA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) od strony ul. Morskiej wystCpuje oddziaływanie hałasu 

komunikacyjnego – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 
8 ust. 1 pkt 3;

b) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
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których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 1,20;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji 
nadziemnych;

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala siC;
e) powierzchnia zabudowy – do 0,40 powierzchni działki 

budowlanej;
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% pow. 

działki budowlanej;
g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenie nalecy zaprojektować zieleM i elementy 
małej architektury;

i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3;

j) zamierzenia inwestycyjne nalecy uzgodnić z Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynar-
ki Wojennej – WCzłem Teleinformatycznym Gdynia, w 
zakresie mocliwoWci wyst>pienia kolizji z infrastruktur> 
podziemn> Marynarki Wojennej.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – nie 

ustala siC.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) na terenie wystCpuj> ograniczenia dla zabudowy i za-

gospodarowania wynikaj>ce z przebiegu linii wyso-
kiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> przepisy i zasady 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 132 KD-D 1/2;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 082 2) POWIERZCHNIA - 0,30 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

U – ZABUDOWA USŁUGOWA
a) funkcje adaptowane – istniej>ca zabudowa mieszka-

niowa.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 

których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-

dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 1,2;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 14,0 m, do 4 kondygnacji 
nadziemnych;

- szerokoWć elewacji frontowej – do 50,0 m;
c) rodzaj dachu – płaski;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii roz-

graniczaj>cych ulicy 106 KD-Z 1/2; 5,0 m od linii 
rozgraniczaj>cych ulicy 124 KD-D 1/2 oraz zgodnie z 
rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,35 powierzchni działki 
budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% pow. 
działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenie nalecy zaprojektować zieleM i elementy 
małej architektury.

i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej –2500 m2; 

dopuszcza siC realizacjC zabudowy na mniejszych 
działkach budowlanych wydzielonych przed uchwale-
niem planu, których powierzchnia wynosi min. 450 m2.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) na terenie wystCpuj> ograniczenia dla zabudowy i za-

gospodarowania wynikaj>ce z przebiegu linii wyso-
kiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> przepisy i zasady 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 106 KD-Z 1/2 – ul. Komandorska, 124 

KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 083    2) POWIERZCHNIA - 0,67 ha

        - 084           - 0,07 ha
        - 085            - 0,07 ha
        - 086             - 0,08 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
U – ZABUDOWA USŁUGOWA
a) funkcje adaptowane – istniej>ca zabudowa mieszka-

niowa na terenie 083 U.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
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KRAJOBRAZU
a) na terenie 083 U ustala siC teren wył>czony z zabu-

dowy oznaczony na rysunku planu – do zagospoda-
rowania w formie zieleni, dopuszcza siC obiekty małej 
architektury słuc>ce zapewnieniu stabilnoWci skarp.

b) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 0,80;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji 
nadziemnych;

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii roz-

graniczaj>cych ulic 113 KD-D 1/2, 136 KD-D 1/2 oraz 
zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,40 powierzchni działki 
budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% pow. 
działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenie nalecy zaprojektować zieleM i elementy 
małej architektury;

i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 900 m2;

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWci terenów, oznaczone na rysunku planu, stano-

wi> tereny potencjalnie naracone na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 083 U, 084 U – 113 KD-D 1/2,
- do terenu 085 U, 086 U – 113 KD-D 1/2, ci>gu 

pieszo – jezdnego 149 KD-X;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 087    2) POWIERZCHNIA - 0,14 ha

        - 088             - 0,25 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

U – ZABUDOWA USŁUGOWA

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 

których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – do 0,80;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygnacji 
nadziemnej + kondygnacja w poddaszu;

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski lub stromy o k>cie nachylenia 

połaci 35° - 45°; w przypadku dachu stromego pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> w kolo-
rach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza siC 
lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulicy 113 KD-D 1/2, ci>gu pieszo – jezd-
nego 150 KD-X i Trasy Kwiatkowskiego oraz zgodnie 
z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,40 powierzchni działki 
budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% pow. 
działki budowlanej;

g) na działkach istniej>cych, na których w momencie wej-
Wcia w cycie planu przekroczone zostały powycsze, 
dopuszczalne gabaryty budynków, wysokoWć i rodzaj 
dachu, linie zabudowy lub intensywnoWci wykorzy-
stania terenu, dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej 
zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powoduj>cych dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaaników lub parametrów. Dopuszczenie powycsze 
nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych 
pozwoleM i uzgodnieM – w przypadkach legalizacji 
samowoli budowlanej, za zgodn> z zapisami planu 
mocna uznać jedynie zabudowC spełniaj>c> okreWlone 
w planie wskaaniki i parametry;

h) na terenie nalecy zaprojektować zieleM i elementy 
małej architektury;

i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 800 m2:

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenów, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

tereny potencjalnie naracone na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 113 KD-D 1/2, ci>gu pieszo – jezdnego 

150 KD-X;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 089    2) POWIERZCHNIA - 1,70 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

UO – USŁUGI OVWIATY I WYCHOWANIA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod budynki 
zwi>zane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodziecy;

b) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 
KULTURY
a) na terenie znajduje siC obiekt objCty ochron> konser-

watorsk>, dla którego obowi>zuj> ustalenia zawarte w 
§ 5 ust. 1 pkt 1 – grupa B – obiekty o walorach kultu-
rowych:
- budynki Zespołu Szkół Chłodniczych, ul. Sambora 

48.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – nie ustala siC;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji 
nadziemnych,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala siC;
e) powierzchnia zabudowy – do 0, 20 powierzchni działki 

budowlanej;
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 35% pow. 

działki budowlanej;
g) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-

gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 17000 m2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 123 KD-D 1/2 – ul. Sambora;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 090    2)POWIERZCHNIA – 0,38 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 UO – USŁUGI OVWIATY I WYCHOWANIA – Przedszko- 

le
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów przeznaczonych pod budynki 
zwi>zane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodziecy;

b) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 

których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – nie ustala siC;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 10,0 m, do 2 kondygnacji 
nadziemnych,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski lub stromy o k>cie nachylenia 

połaci 30° - 40°; w przypadku dachu stromego pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> w kolo-
rach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza siC 
lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulicy 133 KD-D 1/2;

e) powierzchnia zabudowy – do 0, 20 powierzchni działki 
budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej;

g) dopuszcza siC korektC linii rozgraniczaj>cej pomiCdzy 
terenem przedszkola (090 UO) a terenem 058 MW3 
na podstawie projektu zagospodarowania obu tere-
nów, pod warunkiem zapewnienia powierzchni terenu 
przedszkola min. 3500 m2. Dopuszcza siC zmianC 
lokalizacji obiektu przedszkola w obrCbie terenów 058 
MW3, 059 MW3, 060 MW3, 061 MW3, 063 U/MW3, a 
takce inn> organizacjC opieki przedszkolnej, np. w wie-
lofunkcyjnym zespole usługowo – mieszkalnym, pod 
warunkiem zapewnienia w bezpiecznym s>siedztwie 
terenu rekreacyjnego z placem zabaw o powierzchni 
min. 2000 m2 dla dzieci przedszkolnych. W przypad-
ku zmiany lokalizacji usług oWwiaty i wychowania oraz 
wł>czenia terenu przedszkola do terenu 058 MW3, 
teren podlega ustaleniom obowi>zuj>cym dla terenu 
058 MW3.

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 3500 m2.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) na terenie wystCpuj> ograniczenia dla zabudowy i za-

gospodarowania wynikaj>ce z przebiegu linii wyso-
kiego napiCcia 110 kV - obowi>zuj> przepisy i zasady 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 4.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 133 KD-D 1/2, 135 KD-D 1/2;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 091   2) POWIERZCHNIA – 0,33 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 UO, US – USŁUGI OVWIATY I WYCHOWANIA, USŁUGI 

SPORTU I REKREACJI
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 
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zalicza siC do terenów przeznaczonych pod budynki 
zwi>zane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodziecy;

b) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 
których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-
dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – nie ustala siC;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 10,0 m, do 2 kondygnacji 
nadziemnych,

- szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
c) rodzaj dachu – płaski lub stromy o k>cie nachylenia 

połaci 35° - 45°; w przypadku dachu stromego pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> w kolo-
rach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza siC 
lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgra-
niczaj>cych ulic 117 KD-D 1/2, 118 KD-D 1/2; 12,0 m 
od granicy lasu oraz zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy:
- dla usług oWwiaty i wychowania – do 0, 20 

powierzchni działki budowlanej,
- dla usług sportu i rekreacji – do 500 m2;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% pow. 
działki budowlanej;

g) budynki nalecy sytuować osi> podłucn> prostopadle 
do ul. DembiMskiego;

h) na terenie nalecy przewidzieć ci>g pieszy zgodnie 
z przebiegiem orientacyjnie wskazanym na rysunku 
planu;

i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 3300 m2.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 117 KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego, 118 

KD-D 1/2;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 092    2)POWIERZCHNIA – 1,07 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 US,ZP – USŁUGI SPORTU I REKREACJI, ZIELEL 

URZ=DZONA
a) funkcje adaptowane – istniej>ca zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna.
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) wyklucza siC lokalizacjC obiektów lub działalnoWci, 

których uci>cliwoWci na granicy działki mogłyby powo-

dować przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoWć zabudowy – nie ustala siC.
b) dopuszczalne gabaryty budynków:

- wysokoWć zabudowy – do 10,0 m, do 2 kondygnacji 
nadziemnych,

- szerokoWć elewacji frontowej – do 25,0 m;
c) rodzaj dachu – płaski lub stromy o k>cie nachylenia 

połaci 35° - 45°; w przypadku dachu stromego pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn> lub cementow> w kolo-
rach czerwieni, br>zu lub szaroWci; dopuszcza siC 
lukarny przekryte dachem o spadku nawi>zuj>cym 
do spadku głównej połaci dachu, dopuszcza siC okna 
połaciowe;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii roz-
graniczaj>cych ulic 116 – 118 KD-D 1/2 oraz zgodnie 
z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 300 m2;
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% pow. 

działki budowlanej;
g) w zagospodarowaniu przewidzieć urz>dzenia sporto-

we – boiska, elementy małej architektury oraz inne 
urz>dzenia terenowe dla obsługi rekreacji;

h) na terenie nalecy przewidzieć ci>g pieszy zgodnie 
z przebiegiem orientacyjnie wskazanym na rysunku 
planu;

i) lokalizacjC zabudowy dostosować do rzeaby terenu;
j) ustala siC orientacyjn> lokalizacjC otwartego zbior-

nika retencyjnego w rejonie wskazanym na rysunku 
planu;

k) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wyma-
gania okreWlone w § 6 ust. 2 i 3

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 10 000 m2, 

a dla adaptowanej zabudowy mieszkaniowej – 450 m2;
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 116 KD-D 1/2 – ul. DembiMskiego, 118 

KD-D 1/2;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;
c) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 093    2) POWIERZCHNIA - 0,34 ha

        - 094            - 0,15 ha
        - 095            - 0,48 ha
        - 096            - 0,19 ha
        - 097            - 0,06 ha
        - 098            - 0,17 ha
        - 099            - 0,21 ha
        - 100            - 0,08 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
ZP – ZIELEL URZ=DZONA

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
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a) nalecy zachować istniej>c> zieleM wysok>;
b) ochrona zachowawcza zieleni słuc>cej umocnieniu 

skarp.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

- nie ustala siC.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy kubaturowej, dopuszcza siC ucytko-

wanie i zagospodarowanie rekreacyjne - obiekty małej 
architektury oraz urz>dzenia terenowe dla obsługi 
rekreacji;

b) na terenach 093 ZP, 094 ZP, 095 ZP, 097 ZP, 098 
ZP, 099 ZP nalecy przewidzieć ci>gi piesze zgodnie 
z przebiegami orientacyjnie wskazanymi na rysunku 
planu;

c) na terenie 094 ZP ustala siC orientacyjn> lokalizacjC 
otwartego zbiornika retencyjnego w rejonie wskaza-
nym na rysunku planu;

d) reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania okre-
Wlone w § 6 ust. 2;

e) zamierzenia inwestycyjne na terenach 093 ZP, 094 ZP 
i 095 ZP nalecy uzgodnić z Centrum Wsparcia Tele-
informatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej 
– WCzłem Teleinformatycznym Gdynia, w zakresie 
mocliwoWci wyst>pienia kolizji z infrastruktur> pod-
ziemn> Marynarki Wojennej.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 
- nie ustala siC.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenów 099 ZP, 100 ZP, oznaczona na rysunku 

planu, stanowi teren potencjalnie naracony na osuwa-
nie siC mas ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone 
w § 8 ust. 1 pkt 1.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN=
a) dojazd od ulic:

- do terenu 093 ZP – 129 KD-D 1/2 – ul. Donimirskie-
go,

- do terenu 094 ZP – 109 KD-L 1/2 – ul. Mrongowiu-
sza,

- do terenu 095 ZP – 132 KD-D 1/2,
- do terenu 096 ZP – 106 KD-Z 1/2 – ul. Orlicz – Dre-

szera, 132 KD-D 1/2,
- do terenu 097 ZP – 133 KD-D 1/2,
- do terenu 098 ZP – 135 KD-D 1/2,
- do terenu 099 ZP – 120 KD-D 1/2 – ul. Stoignie-

wa,
- do terenu 100 ZP – 120 KD-D 1/2 – ul. Stoigniewa, 

ci>gów pieszo – jezdnych: 148 KD-X, 169 KDW-X;
b) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY– nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 101   
2) POWIERZCHNIA – 0,42 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU ZP,KD-X – ZIELEL 

URZ=DZONA, PARKING
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy kubaturowej, dopuszcza siC parkingi 

oraz inne elementy zagospodarowania;

b) dopuszcza siC ucytkowanie i zagospodarowanie rekre-
acyjne, obiekty małej architektury;

c) ustala siC orientacyjn> lokalizacjC podziemnego zbior-
nika retencyjnego w rejonie wskazanym na rysunku 
planu;

d) reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania okre-
Wlone w § 6 ust. 2.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 
– nie ustala siC.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dojazd od ulic: 114 KD-D 1/2, 115 KD-D 1/2;
b) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 102    2) POWIERZCHNIA - 0,14 ha

        - 103           - 0,87 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

ZE – ZIELEL EKOLOGICZNO – KRAJOBRAZOWA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) nalecy zachować istniej>c> zieleM wysok>;
b) ochrona zachowawcza zieleni słuc>cej umocnieniu 

skarp.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

- nie ustala siC.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) dopuszcza siC działania przyczyniaj>ce siC do zacho-

wania aktualnych struktur przyrodniczych;
b) zakaz zabudowy kubaturowej, dopuszcza siC ogólno-

dostCpne ucytkowanie i zagospodarowanie rekreacyj-
ne - obiekty małej architektury, wyklucza siC grodzenie 
terenów;

c) na terenie 102 ustala siC teren urz>dzeM elektroener-
getycznych (stacja transformatorowa) oznaczony 
symbolem E na rysunku planu, którego szczegółowa 
lokalizacja i wielkoWć mog> być zmienione w uzgod-
nieniu z instytucj> eksploatuj>c> urz>dzenia elektro-
energetyczne;

d) zakaz zabudowy nie dotyczy terenów infrastruktury 
technicznej;

e) reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania okre-
Wlone w § 6 ust. 2.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI
a) minimalna powierzchnia terenu:

- dla terenu 102 ZE – 1400 m2,
- dla terenu 103 ZE – 8700 m2.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenu 103 ZE, oznaczona na rysunku planu, 

stanowi teren potencjalnie naracony na osuwanie siC 
mas ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 
ust. 1 pkt 1.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 104    2) POWIERZCHNIA - 0,59 ha

        - 105           - 0,66 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

ZL – LASY
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy kubaturowej, dopuszcza siC ucytko-

wanie i zagospodarowanie rekreacyjne, obiekty małej 
architektury;

b) na terenach nalecy przewidzieć ci>gi piesze zgodnie 
z przebiegami orientacyjnie wskazanymi na rysunku 
planu.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 
– nie ustala siC.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) czCWć terenów, oznaczona na rysunku planu, stanowi 

teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– nie ustala siC.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
11) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 106    2) POWIERZCHNIA - 2,40 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 KD-Z 1/2 – ULICA ZBIORCZA – ul. Orlicz – Dreszera, ul. 

Komandorska
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

a) 15,0 m – 29,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 

– wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) w przekroju zachodniego odcinka ulicy (od skrzyco-
wania z ul. Kalksztajnów) nalecy przewidzieć przebieg 
Wciecki rowerowej (szczegółowe usytuowanie Wciecki 
ustalone zostanie w projekcie drogowym) oraz zieleM 
przyuliczn>, w tym wysok>;

b) zamierzenia inwestycyjne nalecy uzgodnić z Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynar-
ki Wojennej – WCzłem Teleinformatycznym Gdynia, w 
zakresie mocliwoWci wyst>pienia kolizji z infrastruktur> 
podziemn> Marynarki Wojennej.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 107    2) POWIERZCHNIA - 0,19 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-Z 1/2 – ULICA ZBIORCZA – ul. Kalksztajnów
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

a) min. 23 m i zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 

– wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) w przekroju ulicy nalecy przewidzieć przebieg Wciecki 
rowerowej (szczegółowe usytuowanie Wciecki ustalone 
zostanie w projekcie drogowym) oraz zieleM przyulicz-
n>, w tym wysok>;

b) zamierzenia inwestycyjne nalecy uzgodnić z Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynar-
ki Wojennej – WCzłem Teleinformatycznym Gdynia, w 
zakresie mocliwoWci wyst>pienia kolizji z infrastruktur> 
podziemn> Marynarki Wojennej.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 108    2) POWIERZCHNIA - 0,76 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-L 1/2 – ULICA LOKALNA – ul. Kalksztajnów
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) ochrona zachowawcza istniej>cego szpaleru drzew.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH
a) min. 13,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 109    2) POWIERZCHNIA - 0,58 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 KD-L 1/2 – ULICA LOKALNA – ul. Sambora, ul. A. 

Donimirskiego
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

a) min. 11,5 m i zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 

– wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) zamierzenia inwestycyjne nalecy uzgodnić z Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynar-
ki Wojennej – WCzłem Teleinformatycznym Gdynia, w 
zakresie mocliwoWci wyst>pienia kolizji z infrastruktur> 
podziemn> Marynarki Wojennej.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 110    2) POWIERZCHNIA - 0,11 ha

        - 111            - 0,10 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-L 1/2 – ULICE LOKALNE – ul. M. Mireckiego
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
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KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

a) min. 11,5 m i zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 

– wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) zamierzenia inwestycyjne nalecy uzgodnić z Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynar-
ki Wojennej – WCzłem Teleinformatycznym Gdynia, w 
zakresie mocliwoWci wyst>pienia kolizji z infrastruktur> 
podziemn> Marynarki Wojennej.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 112    2)POWIERZCHNIA - 0,98 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 KD-L 1/2 – ULICA LOKALNA – ul. A. Kordeckiego, ul. 

Sambora
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

a) min. 11,5 m i zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 

– wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 
teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 113    2) POWIERZCHNIA - 0,67 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

a) min. 9,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 

– wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) w przekroju ulicy nalecy przewidzieć przebieg Wciecki 
rowerowej (szczegółowe usytuowanie Wciecki ustalone 
zostanie w projekcie drogowym);

b) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 
teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 114    2) POWIERZCHNIA - 0,31 ha

        - 115            - 0,23 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-D 1/2 – ULICE DOJAZDOWE

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU – nie ustala siC.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH
a) min. 8,0 m i zgodnie z rysunkiem planu; ulica 115 KD-

D zakoMczona placem do zawracania o wymiarach 
– zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) czCWć terenu 114 KD-D 1/2, oznaczona na rysunku 
planu, stanowi teren potencjalnie naracony na osuwa-
nie siC mas ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone 
w § 8 ust. 1 pkt 1.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 116    2) POWIERZCHNIA - 0,75 ha

        - 117            - 0,89 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-D 1/2 – ULICE DOJAZDOWE – ul. B. DembiMskiego
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

a) min. 8,0 m i zgodnie z rysunkiem planu; ulica 117 KD-D 
1/2 zakoMczona placem do zawracania o wymiarach 
– zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) czCWć terenów, oznaczona na rysunku planu, stanowi 
tereny potencjalnie naracone na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 118    2) POWIERZCHNIA - 0,09 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

b) min. 8,0 m i zgodnie z rysunkiem planu; ulica zakoM-
czona placem do zawracania o wymiarach – zgodnie 
z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 
teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 119    2) POWIERZCHNIA - 0,12 ha
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3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Widok

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU – nie ustala siC.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH
a) min. 8,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 
teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 120    2) POWIERZCHNIA - 0,38 ha

         -121           - 0,39 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

120 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Stoigniewa
121 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Ceynowy

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU – nie ustala siC.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH
a) min. 8,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) w liniach rozgraniczaj>cych ulicy 121 KD-D 1/2, w miej-
scach poszerzeM nalecy przewidzieć punkty widokowe, 
oznaczone orientacyjnie na rysunku planu;

b) czCWć terenów, oznaczona na rysunku planu, stanowi 
tereny potencjalnie naracone na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 122    2) POWIERZCHNIA - 0,14 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. BacyMskiego
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

a) min. 7,0 m i zgodnie z rysunkiem planu; ulica zakoM-
czona placem do zawracania o wymiarach – zgodnie 
z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 
teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 123    2) POWIERZCHNIA - 0,52 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Sambora
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

a) min. 10,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 

– wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 
teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 124    2) POWIERZCHNIA - 0,48 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. B. DembiMskiego
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

a) min. 8,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 

– wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 
teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 125    2) POWIERZCHNIA - 0,06 ha

        - 126            - 0,08 ha
        - 127            - 0,15 ha
        - 128            - 0,27 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
125 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Lindego
126 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Łyskowskie-

go
127 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Podgórna
128 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Hozjusza

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU – nie ustala siC.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH
a) min. 7,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY – nie ustala siC.
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KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 129    2) POWIERZCHNIA - 0,09 ha

        - 130            - 0,09 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
 129 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. A. Donimirskie- 

go
 130 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul.Przybyszewskie- 

go
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

a) min. 9,5 m i zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 

– wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 130 KD-D 1/2 
nalecy uzgodnić z Centrum Wsparcia Teleinforma-
tycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej – WCzłem 
Teleinformatycznym Gdynia, w zakresie mocliwoWci 
wyst>pienia kolizji z infrastruktur> podziemn> Mary-
narki Wojennej.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 131    2) POWIERZCHNIA - 0,26 ha

        - 132            - 0,38 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-D 1/2 – ULICE DOJAZDOWE
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

a) min. 8,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 

– wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 133    2) POWIERZCHNIA - 0,48 ha

        - 134                - 0,09 ha
        - 135            - 0,19 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD-D 1/2 – ULICE DOJAZDOWE

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU – nie ustala siC.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH
a) 10,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY – nie ustala siC.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 136 2) POWIERZCHNIA - 0,40 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Majkowskiego

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU – nie ustala siC.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH
a) min. 8,0 m i zgodnie z rysunkiem planu; ulica zakoM-

czona placem do zawracania o wymiarach – zgodnie 
z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) czCWć terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi 
teren potencjalnie naracony na osuwanie siC mas 
ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlone w § 8 ust. 1 
pkt 1. 

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 137     2)POWIERZCHNIA - 0,19 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-X – PARKING
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH – nie 

ustala siC.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 

– wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) ustala siC teren urz>dzeM elektroenergetycznych 
(stacja transformatorowa) oznaczony symbolem E na 
rysunku planu, którego szczegółowa lokalizacja i wiel-
koWć mog> być zmienione w uzgodnieniu z instytucj> 
eksploatuj>c> urz>dzenia elektroenergetyczne;

b) ustala siC orientacyjn> lokalizacjC podziemnego zbior-
nika retencyjnego w rejonie wskazanym na rysunku 
planu.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 138     2)POWIERZCHNIA - 0,11 ha

        - 139            - 0,04 ha
        - 140            - 0,05 ha
        - 141            - 0,05 ha
        - 142            - 0,04 ha
        - 143         - 0,05 ha
        - 144         - 0,03 ha
        - 145         - 0,04 ha
        - 146         - 0,01 ha
          - 147         - 0,05 ha
          - 148         - 0,04 ha
        - 149         - 0,03 ha
        - 150         - 0,05 ha
        - 151         - 0,07 ha
        - 152         - 0,09 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD-X – CI=GI PIESZO - JEZDNE

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU – nie ustala siC.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 94 — 7338 — Poz. 1931

6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH
a) zgodnie z rysunkiem planu, ci>gi pieszo jezdne 138 

KD-X, 147 KD-X, 149 KD-X, 150 KD-X, 151 KD-X 
zakoMczone placem do zawracania o wymiarach 
– zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) czCWć terenów, 147 KD-X, 148 KD-X, 149 KD-X, 150 
KD-X, 151 KD-X, 152 KD-X oznaczona na rysunku 
planu, stanowi tereny potencjalnie naracone na osu-
wanie siC mas ziemnych - obowi>zuj> zasady okreWlo-
ne w § 8 ust. 1 pkt 1.

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 153    2) POWIERZCHNIA - 0,01 ha

        - 154         - 0,06 ha
        - 155         - 0,01 ha
        - 156         - 0,01 ha
        - 157         - 0,03 ha
        - 158         - 0,03 ha
        - 159         - 0,04 ha
        - 160         - 0,02 ha
        - 161         - 0,02 ha
        - 162         - 0,03 ha
        - 163         - 0,02 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD-X – CI=GI PIESZE

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU – nie ustala siC.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
– nie ustala siC.

6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH
a) zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) czCWć terenów 154 KD-X, 155 KD-X, 156 KD-X, 157 
KD-X, 158 KD-X, 159 KD-X, 161 KD-X, oznaczona na 
rysunku planu, stanowi tereny potencjalnie naracone 
na osuwanie siC mas ziemnych - obowi>zuj> zasady 
okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 1;

b) przez teren 153 KD-X dopuszcza siC przejazd pojaz-
dów zwi>zanych z obsług> i ochron> przeciwpocarow> 
terenu leWnego;

c) dopuszcza siC mocliwoWć dojazdu ci>giem pieszym 
154 KD-X od strony ulicy 113 KD-D 1/2 do działek 
przylegaj>cych do tego ci>gu, połoconych na terenie 
002 MN2;

d) w zagospodarowaniu terenu 158 KD-X uwzglCdnić 
dojazd do działki nr 135 (teren 029 MN2, MW1).

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU - 164    2) POWIERZCHNIA - 0,11 ha

        - 165         - 0,06 ha
        - 166         - 0,02 ha
        - 167         - 0,01 ha
        - 168         - 0,02 ha
        - 169         - 0,01 ha
        - 170         - 0,01 ha
        - 171         - 0,02 ha
        - 172         - 0,02 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
 KDW-X – CI=GI PIESZO – JEZDNE WEWNBTRZNE
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – nie ustala siC.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala siC.
6) SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANICZAJ=CYCH

a) zgodnie z rysunkiem planu; ci>gi pieszo jezdne 
wewnCtrzne 165 KDW-X, 170 KDW-X, 171 KDW-X 
zakoMczone placami do zawracania o wymiarach 
– zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= TECHNICZN= 
– wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.
9) INNE ZAPISY

a) czCWć terenów 169 KD-X, 170 KD-X, oznaczona na 
rysunku planu, stanowi tereny potencjalnie naracone 
na osuwanie siC mas ziemnych - obowi>zuj> zasady 
okreWlone w § 8 ust. 1 pkt 1.

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 0806
1) NUMER TERENU 173 
2) PRZEZNACZENIE TERENU

TEREN ZAMKNIBTY

§ 13

1. Integraln> czCWci> uchwały jest czCWć graficzna - rysunek 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czCWci dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon 
ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i DembiMskiego, 
w skali 1:1000, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. Na rysunku planu miejscowego zawarto nastCpuj>ce 
obowi>zuj>ce ustalenia planu miejscowego:
1) granice obszaru objCtego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie tere-

nów w liniach rozgraniczaj>cych,
4) strefy dopuszczalnej lokalizacji usług na terenach 

zabudowy mieszkaniowej,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) główne ci>gi piesze poza ulicami i wydzielonymi 

ci>gami komunikacyjnymi,
7) obiekty objCte ochron> konserwatorsk> – grupa A 

– obiekty o wysokich walorach kulturowych,
8) obiekty objCte ochron> konserwatorsk> – grupa B 

– obiekty o walorach kulturowych,
9) tereny potencjalnie naracone na osuwanie siC mas 

ziemnych,
10) tereny wył>czone z zabudowy – do zagospodarowa-

nia w formie zieleni,
11) punkty widokowe.
12) lokalizacje zbiorników retencyjnych otwartych,
13) lokalizacje zbiorników retencyjnych podziemnych,

 Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowi> 
informacje lub zalecenia i nie s> ustaleniami planu.

§ 14

1. RozstrzygniCcia dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu, wyłoconego do 
publicznego wgl>du, stanowi> zał>cznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2. RozstrzygniCcia o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania stanowi> zał>cznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.
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§ 15

Zobowi>zuje siC Prezydenta Miasta Gdyni do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu 
oceny jej zgodnoWci z prawem oraz w celu skierowania 
jej do ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Pomorskiego;

2) publikacji niniejszej uchwały, wraz z czCWci> graficzn>, 
na stronie internetowej gminy.

§ 16

W granicach objCtych niniejszym planem trac> moc:
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

poł>czenia drogowego Estakady Kwiatkowskiego z 
drog> obwodow> Trójmiasta – „Trasa Kwiatkowskiego”, 
zatwierdzony uchwał> nr XXVIII/976/01 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 28 marca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
z 12 kwietnia 2001 r. Nr 32, poz. 349);

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu czCWci dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulicy 
DembiMskiego, zatwierdzony uchwał> nr XXXIV/1114/01 
Rady Miasta Gdyni z dnia 31 paadziernika 2001 r. (Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego z 17 stycznia 2002 r. Nr 5, poz. 
77).

§ 17

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Pomorskiego, z wyj>tkiem § 15, który wchodzi w cycie z 
dniem podjCcia uchwały.

Przewodnicz>cy
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

1
 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457 z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, 
poz. 1111.

2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r., 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r., Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r., Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 

1413.

   Zał>cznik nr 1
   do uchwały nr XXX/668/09 
   Rady Miasta Gdyni 
   z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego czCWci dzielnic Leszczynki i Gra-
bówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów 
i DembiMskiego
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   Zał>cznik nr 2
   do uchwały nr XXX/668/09 
   Rady Miasta Gdyni 
   z dnia 25.03.2009 r.
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego czCWci dzielnic Leszczynki i Gra-
bówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów 
i DembiMskiego

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoco-
nych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego czCWci dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, 
rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i DembiMskiego 

został wyłocony, z prognoz> oddziaływania na Wrodowi-
sko, do publicznego wgl>du w dniach od 12 grudnia 2008 r. 
do 14 stycznia 2009 r. Do projektu planu miejscowego 
złoconych zostało ł>cznie 66 uwag, z czego w ustawowym 
terminie (tj. do dnia 28 stycznia 2009 r.) 63 uwagi, a 3 uwagi 
po terminie.

Prezydent Miasta Gdyni zarz>dzeniem nr 9485/09/V/U 
z dnia 24 lutego 2009 r. rozpatrzył uwagi dotycz>ce pro-
jektu planu, 9 uwzglCdnił w całoWci, 15 w czCWci, 42 nie 
uwzglCdnił.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego czCWci dzielnic Leszczynki i Grabówek 
w Gdyni, rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dem-
biMskiego, które wniosły nastCpuj>ce osoby:
1. Aleksandra Pelcer – data wpływu 22.01.09 r.
2. Witold Szlosowski, Urszula Szlosowska – data wpływu 

22.01.09 r.,
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3. Jan i Barbara Treder – data wpływu 22.01.09 r.,
4. Adam GrzeWkowiak – data wpływu 22.01.09 r.
5. Krystyna Banach – data wpływu 26.01.09 r.
6. Maria Rutkowska – data wpływu 02.02.09 r. (data nada-

nia 26.01.09 r.)
7. Janina i Roman Mikołajewscy – data wpływu 02.02.09 r. 

(data nadania 26.01.09 r.)
8. Jacek Zopoth – data wpływu 29.01.09 r. (data nadania 

22.01.09 r.)
9. Jadwiga i Ryszard Kurczewscy – data wpływu 

29.01.09 r. (data nadania 27.01.09 r.)
10. Gabriela Rolbiecka – data wpływu 30.01.09 r. (data 

nadania 28.01.09 r.)
11. Wiesław Rolbiecki – data wpływu 30.01.09 r. (data 

nadania 28.01.09 r.)
12. Paweł Rolbiecki – data wpływu 30.01.09 r. (data nadania 

28.01.09 r.)
13. Arkadiusz KaszyMski – data wpływu 30.01.09 r. (data 

nadania 28.01.09 r.)
14. Jarosław Warmbier – data wpływu 30.01.09 r. (data 

nadania 28.01.09 r.)
15. Kazimierz StCpieM – data wpływu 22.01.09 r.
16. Jan i Małgorzata PolaMscy – data wpływu 28.01.09 r.
17. Jerzy Gładkowski – data wpływu 26.01.09 r.
18. Irena Motkowska – Matczak, Agata Matczak, Kazimierz 

Łaciak, Jerzy Woaniak – data wpływu 28.01.09 r.
19. Elcbieta Biernat – data wpływu 26.01.09 r.
20. Czesław Biernat – data wpływu 26.01.09 r.
21. Anna Dorota Biernat – data wpływu 26.01.09 r.
22. Teresa WCsierska – Biernat – data wpływu 26.01.09 r.
23. Anna StoliMska – data wpływu 26.01.09 r.
24. Teodor, Wojciech, Marzena Kossak – data wpływu 

21.01.09 r.
25. Elcbieta DCbiec – data wpływu 22.01.09 r.
26. Roman Paszak – data wpływu 19.01.09 r.
27. Krzysztof Skorecki (pismo z dnia 27.01.2009) – data 

wpływu 28.01.09 r.
28. Elcbieta i Roman Franko – data wpływu 19.01.09 r.
29. Zdzisław Kierznowski, Sierzputowski Tomasz, Mariusz 

Syrnicki – data wpływu 13.01.09 r.
30. Barbara Drywa, Ryszard Lewandowski – data wpływu 

20.01.09 r.
31. Marcus Gerlee, Tomasz Nowacki (pismo z dnia 

14.01.2009 r.) – data wpływu 22.01.09 r.
32. Marcus Gerleee (pismo z dnia 17.01.2009 r.) – data 

wpływu 22.01.09 r.
33. Wilga Development Sp. z o.o. – data wpływu 

29.01.09 r.
34. Wilga Development Sp. z o.o. – data wpływu 

28.01.09 r.
35. Radca prawny Krzysztof Jakubowski, Kancelaria 

Radcy Prawnego Jakubowski Krzysztof – data wpływu 
28.01.09 r.

36. DTM Piomar Marcin Piontek – data wpływu 28.01.09 r.
37. Ewa Utecht – data wpływu 27.01.09 r.
38. Irena Radzimowska – data wpływu 27.01.09 r.
39. Stowarzyszenie Zwykłe MieszkaMców Wzgórza Dresze-

ra z siedzib> w Gdyni – data wpływu 15.01.09 r.
40. Janina, Mieczysław Marciniak – data wpływu 

13.01.09 r.
41. Tomasz Rzeppa, Jadwiga Rzeppa, Artur Rzeppa – data 

wpływu 20.01.09 r.
42. Henryk Przyborowski – data wpływu 26.01.09 r.
43. Michał Pojliszer – data wpływu 27.01.09 r.
44. Lidia Krawczak – data wpływu 28.01.09 r.
45. Małgorzata Kustosz, Józef Samp, Gabriel Kustosz, 

Maria Samp, Justyna Jaszczuk, Jan Samp, Felicja 
Zblewska, Janina ReszczyMska, Marzena Myslisz – data 

wpływu 27.01.09 r.
46. Józef Chmielewski, Wojciech MordwiMski – data wpływu 

13.01.09 r.
47. Danuta Kowalska, Henryk Kowalski – data wpływu 

28.01.09 r.
48. Gracyna i Ryszard Nosal – data wpływu 14.01.09 r.
49. Tatiana Łoginowa – data wpływu 27.01.09 r.
50. Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. – data wpływu 

23.01.09 r.
51. Józef Wrotniak, Adam Wrotniak – data wpływu 

21.01.09 r.
52. Beata i Wacław Skroccy – data wpływu 28.01.09 r.
53. „Clinica Medica” Sp. z o.o. – data wpływu 28.01.09 r.
54. Mariusz Krawczak – data wpływu 28.01.09 r.
55. Piotr Zdziennicki – data wpływu 27.01.09 r.
56. Agnieszka Cicha, Teresa Madej – data wpływu 

29.01.09 r.
57. Irena i Piotr Hinz, Jan Hinz – data wpływu 05.02.09 r. 

odrzuca siC w czCWci nieuwzglCdnionej przez Prezyden-
ta Miasta Gdyni.

RozstrzygniCcia uzasadnia siC nastCpuj>co:
1. Aleksandra Pelcer sprzeciwia siC budowie ulicy 113 

KD – D i poł>czeniu przez tunel obu czCWci dzielnicy 
Leszczynki, poniewac:
1) spowoduje to zwiCkszenie ruchu samochodowego 

na ulicach: Działdowskiej, Leszczynki, SmCtowskiej, 
Grzybowej, PelpliMskiej, Vciegiennego, Karnkowskie-
go, Działowskiego, a to pogorszy warunki zamieszka-
nia. Ulice Działdowska oraz Leszczynki s> drog> do 
Szkoły Podstawowej nr 29, któr> dzieci id> do szkoły. 
Planowana zmiana moce doprowadzić do wypadków 
oraz zmniejszyć bezpieczeMstwo dzieci,

2) ulica 113 KD – D jest zbyt w>ska w rejonie budynków 
Nr 175,173,169,167,165,155, a brak parkingów powo-
duje parkowanie na jezdni. Obecnie ruch ogranicza 
Wlepe zakoMczenie istniej>cego odcinka ulicy,

3) planowana inwestycja zakłada wyburzenie budynku 
OWrodka Interwencji Kryzysowej w wyniku czego 
Gmina bCdzie zmuszona wybudować nowy budynek 
lub oddać inny istniej>cy, co wpłynie na wynik finan-
sowy samorz>du gminnego,

4) planowana budowa centrum handlowego na terenie 
byłego TOS spowoduje oczywiste zwiCkszenie ruchu, 
wiCc dodatkowe drogi dojazdu do tego centrum prze-
biegaj>ce przez tunel ł>cz>cy obie dzielnice w górnej 
czCWci bCd> nakłaniać kierowców do wybrania właWnie 
tego dojazdu. ZwiCkszenie ruchu na ul. Działdowskiej 
bCdzie niewspółmierne do charakteru tej czCWci dziel-
nicy.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez AleksandrC 
Pelcer uzasadnia siC nastCpuj>co:
Ad 1) Projektowana ulica dojazdowa 113 KD – D przywra-

ca istniej>ce przed wybudowaniem Trasy Kwiatkowskiego 
poł>czenie komunikacyjne w obrCbie dzielnicy Leszczynki. 
Ulica ta takce obsługiwać bCdzie tereny połocone w grani-
cach planu, tj. tereny istniej>cej i projektowanej zabudowy 
jednorodzinnej i usługowej (teren 11 MN1,U), w tym istnie-
j>cy zespół mieszkaniowy (02 i 03 MN2) dostCpny dotych-
czas wył>cznie od strony tunelu. Ci>g ulic Orlicz – Dreszera, 
ulica 113 KD – D, Leszczynki i Działdowska z pewnoWci> 
nie bCdzie ci>giem tranzytowym jako alternatywa dla ruchu 
na ulicy Morskiej ze wzglCdu na znaczne wydłucenie trasy 
i utrudnienia wynikaj>ce z dodatkowych skrzycowaM. Projek-
towane poł>czenie ułatwi wewnCtrzny, dwukierunkowy ruch 
w ramach jednej dzielnicy. O poł>czenie obu czCWci dzielnicy 
zabiegała Rada Dzielnicy Leszczynki. W wypadku istotnego 
zwiCkszenia ruchu na ul. Działdowskiej mocliwe bCd> do 
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zastosowania odpowiednie Wrodki bezpieczeMstwa, tj. ozna-
kowane przejWcia piesze, Wwiatła, osoby przeprowadzaj>ce 
dzieci przez ulicC gwarantuj>ce bezpieczn> drogC do szkoły. 
Zgodnie z uchwalonym planem miejscowym (uchwała nr 
XVII/401/08 RMG z dnia 27.02.2008 r.) ul. Działdowska 
przewidziana jest do poszerzenia i przebudowy na skrzy-
cowaniu z ul. Morsk>. Ul. Działdowska klasyfikowana jest 
jako ulica lokalna (KD – L 1/2) o szerokoWci w liniach rozgra-
niczaj>cych 13 – 20 m. W przekroju ulicy przewidywana jest 
jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronny chodnik, 
Wciecka rowerowa oraz zieleM. W zwi>zku z powycszym ul. 
Działdowska bCdzie posiadała odpowiednie i wystarczaj>ce 
parametry dla ruchu kołowego i bezpiecznego ruchu pojaz-
dów. W projekcie planu uwzglCdniono takce koniecznoWć 
przebudowy skrzycowania ul. Kalksztajnów z ul. Morsk> 
w formie skrzycowania o pełnych relacjach ruchu. Projekt 
przebudowy skrzycowania znajduje siC w koMcowej fazie 
opracowania.

Ad 2) Zarówno w projekcie planu jak i w przygotowywa-
nym projekcie budowlanym ulicy 113 KD – D przewidywane 
s> parametry zapewniaj>ce przepustowoWć ulicy (odpowied-
nia szerokoWć jezdni i chodnika). Parkowanie powinno odby-
wać siC przede wszystkim w obrCbie własnego terenu.

Ad 3) Budynek OWrodka Interwencji Kryzysowej jest w 
złym stanie technicznym, a po wyburzeniu funkcja znajdzie 
inn> lokalizacjC. Ulica 113 KD – D pozwoli na zabudowC 
terenu gminnego 11 MN2, U (dochód gminy).

Ad 4) Dojazd do Centrum Handlowego odbywać siC 
bCdzie z ulicy Morskiej i z ulicy Działdowskiej w poblicu 
skrzycowania (przewidzianego do przebudowy) tej ulicy z 
ulic> Morsk>. Dojazd samochodów dostawczych odbywać 
siC bCdzie od strony Trasy Kwiatkowskiego. Wystarczaj>ce 
parametry dojazdów do centrum zostały okreWlone na pod-
stawie prognozy ruchu.

2. Witold Szlosowski i Urszula Szlosowska złocyli uwagC 
tocsam> z uwag> wskazan> w pkt 1. NieuwzglCdnienie 
uwagi złoconej przez Witolda Szlosowskiego i UrszulC 
Szlosowsk> uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

3. Jan i Barbara Treder złocyli uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. NieuwzglCdnienie uwagi złoconej 
przez Jana i BarbarC Treder uzasadnia siC w sposób 
okreWlony w pkt 1.

4. Adam GrzeWkowiak złocył uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. NieuwzglCdnienie uwagi złoconej 
przez Adama GrzeWkowiaka uzasadnia siC w sposób 
okreWlony w pkt 1.

5. Krystyna Banach złocyła uwagC tocsam> z uwag> wska-
zan> w pkt 1. NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez 
KrystynC Banach uzasadnia siC w sposób okreWlony w 
pkt 1.

6. Maria Rutkowska złocyła uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. NieuwzglCdnienie uwagi złoconej 
przez MariC Rutkowsk> uzasadnia siC w sposób okre-
Wlony w pkt 1.

7. Janina i Roman Mikołajewscy złocyli uwagC tocsam> z 
uwag> wskazan> w pkt 1. NieuwzglCdnienie uwagi zło-
conej przez JaninC i Romana Mikołajewskich uzasadnia 
siC w sposób okreWlony w pkt 1.

8. Jacek Zopoth złocył uwagC tocsam> z uwag> wskazan> 
w pkt 1. NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Jacka 
Zopoth uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

9. Jadwiga i Ryszard Kurczewscy złocyli uwagC tocsam> 
z uwag> wskazan> w pkt 1. NieuwzglCdnienie uwagi-
złoconej przez JadwigC i Ryszarda Kurczewskich uza-
sadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

10. Gabriela Rolbiecka złocyła uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. NieuwzglCdnienie uwagi złoconej 

przez GabrielC Rolbieck> uzasadnia siC w sposób okre-
Wlony w pkt 1.

11. Wiesław Rolbiecki złocył uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. NieuwzglCdnienie uwagi złoconej 
przez Wiesława Rolbieckiego uzasadnia siC w sposób 
okreWlony w pkt 1.

12. Paweł Rolbiecki złocył uwagC tocsam> z uwag> wska-
zan> w pkt 1. NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez 
Pawła Rolbieckiego uzasadnia siC w sposób okreWlony 
w pkt 1.

13. Arkadiusz KaszyMski złocył uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1. NieuwzglCdnienie uwagi złoconej 
przez Arkadiusza KaszyMskiego uzasadnia siC w sposób 
okreWlony w pkt 1.

14. Jarosław Warmbier złocył uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan> w pkt 1 oraz dodatkowo poinformował, ce 
do dnia 30 kwietnia 2009 r. zostanie złocone pismo 
wyjaWniaj>ce niezgodC na projekt przebudowy czCWci 
dzielnicy Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic 
Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i DembiMskiego.Nie-
uwzglCdnienie uwagi złoconej przez Jarosława Warm-
biera uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

15. Kazimierz StCpieM złocył uwagC tocsam> z uwag> wska-
zan> w pkt 1 z dopiskiem: „nie wyraca zgody, dosyć 
maj> spalin, hałasu z Trasy Kwiatkowskiego”.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Kazimierza 
StCpnia uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

16. Jan i Małgorzata PolaMscy złocyli uwagC tocsam> z 
uwag> wskazan> w pkt 1 z dopiskiem, ce zgadzaj> siC 
na inne mieszkanie, bo chc> jeszcze pospać i pooddy-
chać, jeceli juc nie ma innego wyjWcia.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Jana i Małgo-
rzatC PolaMskich uzasadnia siC w sposób okreWlony w 
pkt 1.

17. Jerzy Gładkowski złocył uwagC tocsam> z uwag> wska-
zan> w pkt 1 oraz dodatkowo:
1) nie wie, komu zalecy na eksperymencie przeciska-

nia siC przez serpentynC uliczek w terenie trudnym 
i niewygodnym,

2) jeceli Władze Miasta „koniecznie” chc> wydać pie-
ni>dze to w sposób sensowny tzn.:
- przebudować skrzycowanie ul. Morskiej z ul. 

ChyloMsk>, aby to „monstrum” było przejezdne 
dla wszystkich. Stworzenie ducego ronda ułatwi 
przejazd, zmniejszy emisjC spalin, powstrzyma 
jad>cych ponad 100 km/h,

- nalecy udrocnić ul. Morsk> przywracaj>c tzw. 
„zielona falC”.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Jerzego Gład-
kowskiego uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1 
oraz:

Ad 1) Projektowana ulica 113 KD – D przebiega na 
terenie o niewielkim spadku, co nie oznacza przeciskania 
siC w trudnym terenie. Serpentyny na obszarze objCtym 
opracowaniem projektu planu dotycz> przede wszystkim 
istniej>cego układu ulicznego.

Ad 2) Uwaga nie dotyczy ustaleM planu.
18. Irena Motkowska – Matczak, Agata Matczak, Kazimierz 

Łaciak, Jerzym Woaniak złocyli uwagi o treWci jak w 
uwagach wskazanych w pkt 1 od 1) do 3). Ponadto:
1) projektowana rozbudowa ulicy 113 KD-D 1/2 dopro-

wadzi do zwiCkszenia ruchu na ul. Leszczynki i ul. 
Działdowskiej oraz na ul. Mławskiej, która ł>czy 
ul. Działdowsk> z ul. Władysławskiego. Łuk jezdni 
przy przejWciu ul. Działdowskiej w ul. Leszczynki ma 
bardzo słab> widocznoWć. Dodatkowo ukształtowanie 
łuku jezdni prowokuje do Wcinania zakrCtu, co moce 
przyczyniać siC do niebezpiecznych zdarzeM. Rów-
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niec chodnik dla pieszych jest bardzo w>ski i tylko z 
jednej strony ul. Leszczynki,

2) rozwi>zanie dojazdu do ul. Morskiej dla mieszkaM-
ców drugiej strony estakady powinno być zwi>zane 
z projektem planu i zakładać wyjazd przez ul. Morsk> 
w stronC Rumii. Powinno ono obejmować równiec 
wł>czenie ruchu z ul. Kalksztajnów i DembiMskiego,

3) argument, ce proponowane rozwi>zanie rozładuje 
korki w rejonie ul. Mireckiego jest demagogiczny, 
gdyc spowoduje to powstanie korków w innym miej-
scu – w okolicach ul. Mławskiej i Władysławskiego, 
gdyc z ul. Działdowskiej równiec nie ma wyjazdu w 
kierunku Rumii.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez IrenC Motkow-
sk> – Matczak, AgatC Matczak, Kazimierza Łaciak, 
Jerzego Woaniak uzasadnia siC w sposób okreWlony w 
pkt 1.

19. Elcbieta Biernat złocyła uwagC tocsam> z uwag> wska-
zan> w pkt 18. NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez 
ElcbietC Biernat uzasadnia siC w sposób okreWlony w 
pkt 18.

20. Czesław Biernat złocył uwagC tocsam> w uwag> wska-
zan> w pkt 18. NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez 
Czesława Biernat uzasadnia siC w sposób okreWlony w 
pkt 18.

21. Anna Dorota Biernat złocyła uwagC tocsam> z uwag> 
wskazan>w pkt 18. NieuwzglCdnienie uwagi złoconej 
przez AnnC DorotC Biernat Biernat uzasadnia siC w 
sposób okreWlony w pkt 18.

22. Teresa WCsierska – Biernat złocyła uwagC tocsam> z 
uwag> wskazan> w pkt 18. NieuwzglCdnienie uwagi 
złoconej przez TeresC WCsiersk> - Biernat uzasadnia 
siC w sposób okreWlony w pkt 18.

23. Anna StoliMska złocyła uwagC tocsam> z uwag> wska-
zan> w pkt 18. NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez 
AnnC StoliMsk> uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 
18.

24. Teodor, Wojciech, Marzena Kossak złocyli uwagC toc-
sam> z uwag> wskazan> w pkt 1, a ponadto:
1) ul. Działdowska nie ma odpowiednich gabarytów 

– szerokoWci aby dodatkowo przej>ć tak wzmocony 
ruch pojazdów po przedłuceniu odcinka od południo-
wej strony Trasy Kwiatkowskiego do wł>czenia jej do 
ul. Leszczynki i Działdowskiej. Nie ma tec odpowied-
nich i dostCpnych gruntów na jej poszerzenie,

 Od 2-3 lat dzielnica Leszczynki – a w szczególnoWci 
ul. Działdowska, przejCła ogromny ruch kołowy po 
wybudowaniu kompleksów Bursztynowe i Zofiówka. 
Wł>czanie siC pojazdów z ul. Działdowskiej w Morsk> 
juc sprawia spore kłopoty kierowcom.

2) sugestia, aby przeanalizować aktualny stan ruchu 
komunikacyjnego w rejonie poł>czeM ul. Kalksztaj-
nów z ul. Komandorsk> i dalej z ul. Morsk> w kie-
runku Gdyni dok>d spływa cały ruch kołowy równiec 
z górnych tarasów oraz ul. Kordeckiego. Tam nie ma 
cadnych problemów w postaci w>skich gardeł czy 
korków.

 Brak zgody na dodatkowe bardzo powacne niedogod-
noWci i utrudnienia cycia w tej dzielnicy. Brak zgody na 
proponowany plan.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Teodora, 
Wojciecha i MarzenC Kossak uzasadnia siC w sposób 
okreWlony w pkt 1.

25. Elcbieta DCbiec złocyła nw. uwagC:
 Poł>czenie dzielnic Leszczynki i Grabówek poprzez 

istniej>cy tunel negatywnie wpłynie na jakoWć cycia w 
dzielnicy Leszczynki. ZwiCkszony ruch spowoduje:
— zwiCkszenie ryzyka wypadku,

— zwiCkszenie poziomu hałasu,
— zwiCkszenie emisji spalin.

 Ul. Działdowska jest w>ska, a przy przedszkolu znajdu-
j>cym siC przy Działdowskiej 40 ma wiecznie zakorko-
wany chodnik ze wzglCdu na parkuj>ce tam samochody. 
Po zł>czeniu dzielnic ul. Działdowska stanie siC bardziej 
niebezpieczna, a odcinek przy przedszkolu mało prze-
jezdny.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez ElcbietC DCbiec 
uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 1.

26. Roman Paszak złocył nw. uwagC:
 Efektem budowy Estakady Kwiatkowskiego jest przeciC-

cie dróg w obrCbie dzielnicy Leszczynki na dwie czCWci. 
Odtworzenie ich jest bardzo istotne, co znajduje wyraz 
w projektowanym poł>czeniu istniej>cej ul. Leszczynki 
(w dolnym jej przebiegu) z drog> dojazdow> do posesji 
przy ul. Leszczynki oznaczonych numerami 155, 165, 
167, 169, 173, 175. Nie jest to najtrafniejsze rozwi>za-
nie z kilku wzglCdów:
— droga dojazdowa do ww. posesji nie została zaprojek-

towana i wykonana do obsługi ruchu dopuszczonego 
na drogach gminnych (ciCcarówki),

— brak miejsc parkingowych przy ww. posesjach wymu-
sza zajCcie przez samochody jednego pasa jezdni,

— istnieje koniecznoWć wyburzenia istniej>cego budyn-
ku.

 Przedstawiono alternatywny przebieg ulicy 113 KD-D 
1/2:

 Wariant 1. Droga powinna prowadzić od tunelu pod 
estakad> do skrzycowania ulic Ceynowy i Stoigniewa. 
Teren ten jest niezabudowany, w zwi>zku z czym nie ma 
mowy o uci>cliwoWci dla mieszkaMców (przedstawiono 
graficznie I wariant proponowanego poł>czenia - przez 
teren 011 MN2, U).

 Wariant 2. Odbudowanie zniszczonego fragmentu drogi 
stanowi>cej poł>czenie ulic Leszczynki i Leszczynki II 
oraz ułocenie nawierzchni na jej powierzchni rozwi>-
załoby problem poł>czeM komunikacyjnych w obrCbie 
dzielnicy (przedstawiono graficznie II wariant propono-
wanego poł>czenia - przez teren 001 MN1 oraz TPK).

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Romana Pasza-
ka uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Przebieg ulicy 113 KD - D jest najprostszym i najbardziej 
racjonalnym poł>czeniem drogowym z uwagi na obsługC 
przyległych terenów i ukształtowanie terenu. Propozy-
cje przedstawione na zał>czonych wariantach zawieraj> 
nastCpuj>ce błCdy komunikacyjne:

 Wariant I – rozwi>zanie niemocliwe ze wzglCdu na 
wymagania techniczne dotycz>ce projektowania dróg.

 Wariant II – rozwi>zanie przedstawia skomplikowany, 
wydłucony przebieg drogi trudny technicznie do zreali-
zowania dodatkowo naruszaj>cy teren Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego.

27. Krzysztof Skorecki złocył dwie uwagi, z czego jedna 
została uwzglCdniona przez Prezydenta Miasta Gdyni. 
W uwadze nieuwzglCdnionej Krzysztof Skorecki wniósł 
protest przeciw planowanemu zwiCkszeniu intensywno-
Wci ucytkowania budynków w zabudowie szeregowej na 
ul. Ceynowy.

 Dopuszczenie do zwiCkszenia iloWci lokali w budynkach 
oraz dopuszczenie do prowadzenia działalnoWci gospo-
darczej narusza interes prawny mieszkaMców ulicy oraz 
powoduje pogorszenie warunków cycia mieszkaMców 
ulicy, przez to obnicenie wartoWci wszystkich budynków 
mieszkalnych.

 Wniosek o zachowanie jednolokalowego jednorodzin-
nego typowo mieszkaniowego wykorzystania budynków 
szeregowych. Plan nie odpowiada na pytanie jak ma być 
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uporz>dkowany ruch samochodów mieszkaMców dodat-
kowo wydzielonych lokali ani nie mówi co z samocho-
dami klientów firm, które bCd> miały siedziby w nowych 
lokalach. Plan nie mówi co ze zwiCkszonymi iloWciami 
zanieczyszczeM, zwiCkszonym poziomem hałasu, zabu-
dow> niezharmonizowan> z reszt> budynków w szere-
gu. Wniosek o zachowanie dotychczasowej zabudowy 
jednorodzinnej jednolokalowej dla obszarów 031 MN3 
i 032 MN3.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Krzysztofa Sko-
reckiego w piWmie z dnia 27 stycznia 2009 r. uzasadnia 
siC nastCpuj>co:

 W czCWci ogólnej tekstu projektu planu w § 2 dotycz>-
cym przeznaczenia terenu zawarto ustalenie dotycz>ce 
dopuszczalnoWci wydzielenia w zabudowie jednoro-
dzinnej dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu ucytkowego o powierzchni cał-
kowitej nieprzekraczaj>cej 30% powierzchni całkowitej 
budynku dla usług stanowi>cych uzupełnienie funkcji 
mieszkaniowej i niezakłócaj>cej jej. Definicja ta wynika 
z obowi>zuj>cych przepisów prawa budowlanego. Pro-
jekt planu ponadto reguluje:
— kwestie parkowania okreWlaj>c wymagane wskaaniki 

i ustalaj>c koniecznoWć zapewnienia miejsc postojo-
wych w obrCbie własnej działki,

— m.in. gospodarkC odpadami tj selekcjonowanie i wy-
wóz do miejsc unieszkodliwiania lub odzysku.

28. Elcbieta i Roman Franko złocyli podziCkowania za usta-
lenia uwzglCdniaj>ce potrzeby mieszkaMców miasta w 
zakresie komunikacji i dostCpu do terenów juc zainwe-
stowanych – w szczególnoWci za zaplanowanie drogi 
165 KDW-X. Wyrazili oczekiwanie, ic korzystaj>c juc z 
prawa miejscowego po jego wejWciu w cycie Miasto w 
trybie pilnym przyst>pi do przejCcia tej drogi.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez ElcbietC i Ro-
mana Franko uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Droga 165 KDW-X stanowi ci>g pieszo – jezdny 
wewnCtrzny – nie jest drog> publiczn> i nie kwalifikuje 
siC do przejCcia przez miasto.

29. Zdzisław Kierznowski, Tomasz Sierzputowski, Mariusz 
Syrnicki wnieWli o zmniejszenie min. powierzchni dzia-
łek budowlanych w celu wykupienia nowowydzielanych 
działek wg zał>czonej mapy – działki oznaczono b/704/
89, e/704/89 i f/704/89.

 Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił czCWciowo uwagC 
poprzez zmianC zapisów projektu planu - zmniejszenie 
minimalnej powierzchni działek budowlanych – do 400 m2, 
umocliwi to wydzielenie dwóch działek, tj.:
— działki o pow. 726 m2, stanowi>cej poł>czenie działek 

oznaczonych w uwadze nr e/704/89 z nr f/704/89,
— działki o pow. 517 m2, stanowi>cej poł>czenie działek 

oznaczonych w uwadze nr a/704/89 z nr b/704/89.
 Prezydent uznał, ce nalecy dopuWcić mocliwoWć dojazdu 

ci>giem pieszym 154 KD-X do zabudowy usytuowanej 
na działkach przylegaj>cych do tego ci>gu (w tym działki 
stanowi>cej poł>czenie działek oznaczonych w uwadze 
nr e/704/89 i f/704/89). Ustalenia planu zostały uzupeł-
nione o zapis umocliwiaj>cy wydzielanie działek budow-
lanych z dwoma budynkami istniej>cymi w momencie 
wejWcia w cycie planu miejscowego.

 NieuwzglCdnienie czCWci uwagi złoconej przez Zdzi-
sława Kierznowskiego, Tomasza Sierzputowskiego, 
Mariusza Syrnickiego uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Działka nr f/704/89 o powierzchni 241 m2 nie moce 
stanowić działki budowlanej zabudowanej budynkiem 
jednorodzinnym wolno stoj>cym. Proponowane wydzie-
lenie działki nr f/704/89 nie spełnia standardów urba-
nistycznych oraz przepisów rozporz>dzenia Ministra 

Infrastruktury dotycz>cego warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Istniej>cy budynek na ww. działce jest w złym stanie 
technicznym. W zwi>zku z powycszym działki e/704/
89 i f/704/89 musz> stanowić jedn> działkC budowlan> 
zabudowan> dwoma budynkami mieszkalnymi.

30. Barbara Drywa i Ryszard Lewandowski wnieWli o zmniej-
szenie min. powierzchni działek budowlanych w celu 
wykupienia nowowydzielanych działek wg zał>czonej 
mapy – działki oznaczono a/686/85, b/686/85, c/686/85, 
d/686/85, c/704/89.

 Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił czCWciowo uwagC 
poprzez zmianC zapisów projektu planu - zmniejszenie 
minimalnej powierzchni działek budowlanych – 400 m2, 
co umocliwi wydzielenie dwóch działek, tj.:
— działki o pow. 846 m2, stanowi>cej poł>czenie działek 

oznaczonych w uwadze nr a/686/85, nr b/686/85 i nr 
c/686/85,

— działki o pow. 440 m2, stanowi>cej poł>czenie działek 
oznaczonych w uwadze nr d/686/85 z nr d/704/89.

Dojazd do działek zgodnie z rysunkiem planu.
 NieuwzglCdnienie czCWci uwagi złoconej przez Barba-

rC DrywC i Ryszarda Lewandowskiego uzasadnia siC 
nastCpuj>co:

 Projektowane wydzielenie działki nr a/686/85 jest nie-
prawidłowe, poniewac budynek przy ul. Leszczynki 35 
nie jest budynkiem blianiaczym, a granica działki nie 
moce przebiegać przez budynek wzdłuc Wcianki dzia-
łowej. Ze wzglCdu na wymagan> min. powierzchniC 
działki budowlanej wynosz>c> 400 m2 działki oznaczone 
w uwadze nr b/686/85 i nr c/686/85 nie mog> stanowić 
odrCbnych działek budowlanych i mog> być doł>czone 
do działki a/686/85. Z tego samego wzglCdu zasadne 
jest poł>czenie działek oznaczonych w uwadze nr c/704/
89 i d/686/85.

31. Marcus Gerlee, Tomasz Nowacki złocyli uwagC o nw. 
treWci:
1) Uwaga do ustaleM dla działek nr 201/80, 198/80 

i 635/80 w obrCbie terenu 009 MN2:
 Wniosek o:

a) rozszerzenie zakresu funkcji w obrCbie działek nr 
198/80 i 201/80 o zabudowC mieszkaniow> wie-
lorodzinn> w budynkach do 4 mieszkaM – MW1,

b) dopuszczenie wysokoWci zabudowy do 3 kondy-
gnacji, 12 m i do 13,5 m w miejscach o zrócnico-
wanym ukształtowaniu terenu,

c) dopuszczenie realizacji dachów płaskich lub co 
najmniej k>ta nachylenia dachu w przedziale 25º-
45º oraz dopuszczenie innych materiałów pokrycia 
dachu nic tylko dachówki,

d) rezygnacjC z zapisu w karcie terenów 008, 009, 
010 pkt 6 lit i), który uniemocliwia realizacjC 
zespołu budynków na jednej działce budowlanej 
(o odpowiedniej pow.),

e) rezygnacjC z wył>czenia czCWci terenu działki nr 
201/80 spod zabudowy z przeznaczeniem pod 
zieleM i ustalenie w tym rejonie nieprzekraczalnych 
linii zabudowy (według zał>cznika graficznego do 
uwag),

f) wł>czenie do terenu drogi publicznej 116 KD-D 
1/2 i do terenu ci>gu pieszo – jezdnego 151 KD-
X fragmentu działki nr 635/80 (według zał>cznika 
graficznego do uwag),

g) uwzglCdnienie mocliwoWci realizacji podpiwnicze-
nia budynków oraz dopuszczenie wydzielenia dróg 
wewnCtrznych.

2) Uwaga do ustaleM dla działki nr 635/80 w obrCbie terenu 
014 MN2 oraz 092 US, ZP:
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Wniosek o:
a) przeznaczenie terenu działki na funkcje zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej – tj. 
rozszerzenie terenu 014 MN1, MW1 w kierunku połu-
dniowym (według zał>cznika graficznego do uwag),

b) zmianC przebiegu ci>gu pieszego przechodz>cego 
przez obecny teren 092 US, ZP, wzdłuc wschodniej 
granicy działki nr 635/80 (według zał>cznika graficz-
nego do uwag),

c) dopuszczenie zwiCkszenia wysokoWci zabudowy o 
1,5 m w miejscach o zrócnicowanym ukształtowaniu 
terenu,

d) dopuszczenie realizacji dachów płaskich lub co naj-
mniej k>ta nachylenia dachu w przedziale 25º-45º oraz 
dopuszczenie innych materiałów pokrycia dachu,

e) rezygnacjC z zapisu w karcie terenów 012, 013, 014, 
015 pkt 6 lit i), który uniemocliwia realizacjC zespołu 
budynków na jednej działce budowlanej (o odpowied-
niej pow.),

f) uwzglCdnienie mocliwoWci realizacji podpiwnicze-
nia budynków oraz dopuszczenie wydzielenia dróg 
wewnCtrznych.

3) Uwaga do ustaleM dla działki nr 635/80 w obrCbie terenu 
oznaczonego symbolem 008 MN2:
Wniosek o:
a) zmianC funkcji terenu 008 MN2 na zabudowC jednoro-

dzinn> – MN3,
b) dopuszczenie wysokoWci zabudowy do 3 kondygna-

cji, 12 m i do 13,5 m w miejscach o zrócnicowanym 
ukształtowaniu terenu,

c) rezygnacjC z zapisu w karcie terenów 008, 009, 010 pkt 
6 lit i), który uniemocliwia realizacjC zespołu budynków 
na jednej działce budowlanej (o odpowiedniej pow.),

d) wł>czenie do terenu drogi publicznej 116 KD-D 1/2 i do 
terenu ci>gu pieszo – jezdnego 151 KD-X fragmentu 
działki nr 635/80 (według zał>cznika graficznego do 
uwag),

e) uwzglCdnienie mocliwoWci realizacji podpiwnicze-
nia budynków oraz dopuszczenie wydzielenia dróg 
wewnCtrznych.

4) Uwaga do terenu oznaczonego symbolem 172 KDW-X w 
obrCbie działki nr 201/80.

 Wniosek o rezygnacjC z drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem 172 KDW-X, obsługa komunikacyjna zostanie 
zaprojektowana w ramach planowanej inwestycji.

 Jako prawnym nastCpcom działek nr 201/80, 198/80, 
635/80 wnioskodawcom zalecy na wprowadzeniu 
ustaleM planu zapewniaj>cych mocliwoWć realizacji na 
tym terenie zabudowy mieszkaniowej o rócnych formach 
i zagospodarowaniu terenu.
Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił uwagC w czCWci:
Ad 1 g), 2 f) Podpiwniczenie budynków nie jest zabro-

nione i moce być stosowane wg zamierzeM inwestycyjnych, 
nie moce jednak wpłyn>ć na wysokoWć kondygnacji nad-
ziemnych.

Ad 2 a) Uwaga została uwzglCdniona w zakresie zmiany 
przeznaczenia czCWci terenu 092 US, ZP na zabudowC 
mieszkaniow> poprzez rozszerzenie terenu 014 MN1, MW1 
w kierunku południowym.

Ad 2 b) Zmieniono przebieg ci>gu pieszego, jako konse-
kwencjC pkt 2 a).

Ad 2 c) Dopuszczono zwiCkszenie wysokoWci zabudo-
wy o 1,5 m w miejscach o zrócnicowanym ukształtowaniu 
terenu.

Ad 3 b) Dopuszczono na terenie 008 MN2 wysokoWć 
zabudowy – do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych 
+ kondygnacja w poddaszu. W konsekwencji ww. zmiany 
dostosowano k>t nachylenia połaci dachowych do zabudowy 
s>siedniej (teren 012 MN1, MW1), tj. 35o- 40o

Ad 4) Zrezygnowano z wydzielonego ci>gu pieszo 
– jezdnego wewnCtrznego 172 KDW-X pod warunkiem 
zapewnienia dojazdu do działek nieobsługiwanych bezpo-
Wrednio z ci>gu pieszo – jezdnego 151 KD-X (wprowadzono 
odpowiedni zapis w tekWcie projektu planu).

NieuwzglCdnienie uwag złoconych przez Marcusa Gerlee 
oraz Tomasza Nowackiego uzasadnia siC nastCpuj>co:

Ad 1 a), b) Działka 201/80 połocona jest w bezpoWrednim 
s>siedztwie TPK. Zarówno Zarz>d TPK jak i NadleWnictwo 
GdaMsk wnioskowali o odsuniCcie zabudowy o 30,0 m od 
granicy lasu. W projekcie planu nie uwzglCdniono ww. 
wniosków zachowuj>c wymagan> przepisami odległoWć linii 
zabudowy od granicy lasu 12,0 m, ograniczono natomiast 
gabaryty budynków. Ograniczenie parametrów zabudowy 
wprowadzono takce z uwagi na s>siedztwo zabudowy 
jednorodzinnej oraz ze wzglCdu na ochronC krajobrazu. 
W południowej czCWci dzielnicy na odcinku pomiCdzy ul. 
Leszczynki a ul. DembiMskiego rozci>ga siC strefa zabu-
dowy jednorodzinnej. WysokoWć budynków w tym rejonie 
wynosi od 8,0 m do 9,0 m (lokalnie z uwagi na konfiguracjC 
terenu – do 10,5 m). W projekcie planu przyjCto ww. wyso-
koWci zabudowy, tj. wprowadzono zabudowC nawi>zuj>c> 
gabarytami do zabudowy s>siedniej.

Ad 1 c) Na przedmiotowym terenie w przewadze wystC-
puj> dachy strome, st>d kontynuacja takiej formy dachu. 
Wprowadzenie wiCkszych widełek w zakresie k>ta nachy-
lenia połaci dachów, tj. dopuszczenie 25o – 45o na jednym 
terenie spowodowałoby zbyt duce zrócnicowanie form 
dachów i wprowadziło architektoniczny chaos.

Ad 1 d) W sytuacji utrzymania przeznaczenia terenu – tj. 
zabudowy jednorodzinnej, uwaga dotycz>ca rezygnacji z 
ograniczenia realizacji wiCcej nic jednego domu jednorodzin-
nego na jednej działce budowlanej jest bezprzedmiotowa.

Ad 1 e) Wył>czenie z zabudowy terenu podyktowane jest 
ochron> obszarów o ducych spadkach oraz utrzymaniem 
ducego udziału terenów zieleni, co jest szczególnie wacne 
w bliskim s>siedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
Wył>czona czCWć terenu z zabudowy moce stanowić czCWć 
działki budowlanej.

Ad 1 f) Dla ograniczonego ruchu samochodowego (dojazd 
do kilku działek z zabudow> jednorodzinn>) szerokoWć w 
liniach rozgraniczaj>cych ci>gu pieszo – jezdnego – 151 
KD – X jest wystarczaj>ca, a jego poszerzenie o skarpC 
nieuzasadnione. Wł>czenie trójk>tnych fragmentów z terenu 
008 MN2 do ulicy 116 KD – D i ci>gu pieszo - jezdnego 151 
KD – X jest pod wzglCdem komunikacyjnym nieuzasadnione 
i nie wpłynie na funkcjonowanie ww. dróg.

Ad 2 d) Utrzymano dachy strome z uwagi na przewaca-
j>cy w s>siedztwie ten rodzaj dachów.

Ad 2 e), 3 c) Utrzymano zakaz realizacji wiCcej nic jed-
nego domu jednorodzinnego na jednej działce w celu unik-
niCcia ł>czenia budynków MW1 co mogłoby prowadzić do 
powstania budynków o zbyt ducych gabarytach.

Ad 3 a) Zabudowa szeregowa na terenach oznaczonych 
symbolami 006 MN3 oraz 007 MN3 powstała w sposób 
przypadkowy, na podstawie dawnych planów realizacyjnych, 
bez kontekstu z otoczeniem. Zabudowa ta stanowi wyraany 
dysonans przestrzenny i nie moce stać siC wyznacznikiem 
zagospodarowania terenu o numerze 008 MN2. Ponadto 
znaczna rócnica poziomów terenu (ok.13 m) oraz dostCp-
noWć z innej drogi publicznej powoduje brak relacji prze-
strzennych miCdzy tymi terenami. Dodatkowo na terenie 008 
MN2 istniej> juc budynki jednorodzinne wolno stoj>ce.

Ad 3 d) Wł>czenie wskazanych terenów do ulicy 116 
KD–D i 151 KD–X nie ma uzasadnienia – nie wpłynie na 
obsługC komunikacyjn>.
32. Marcus Gerlee pismem z dnia 17 stycznia 2009 r., złocył 

uwagC tocsam> z uwag> wskazan> w pkt 31. Prezydent 
Miasta Gdyni rozpatrzył uwagi w sposób okreWlony w pkt 
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31.
33. Wilga Development Sp. z o.o. złocyła uwagC o nw. 

treWci:
 Wniosek o zmianC zapisów projektu planu dla działki 

nr 641/77 przy ul. Widok 10-11, nalec>cej do wniosko-
dawcy. Teren ww. działki objCty został zapisami ozna-
czonymi 013 MN1, MW1; 018 MN2 oraz na fragmencie 
104 ZL i przeznaczony pod zabudowC mieszkaniow> o 
niskim stopniu zainwestowania głównie w postaci nie-
wielkiej zabudowy wolnostoj>cej na stosunkowo ducych 
działkach.

 Wniosek o uwzglCdnienie mocliwoWci realizacji na 
terenie działki nr 641/77 zabudowy w postaci jednego 
przedsiCwziCcia poprzez:
1) mocliwoWć realizacji zabudowy o charakterze wielo-

rodzinnym na terenie całej działki nr 641/77,
2) rezygnacjC z wymogu ograniczenia mocliwoWci zabu-

dowy jeden budynek na jednej działce,
3) zmniejszenie parametru min. powierzchni działki 

do ok. 500-600 m2 dla zabudowy wolnostoj>cej, 
co odpowiada wielkoWci działek istniej>cych w tym 
rejonie miasta,

4) zwiCkszenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy 
do ok. 50% co podyktowane jest warunkami tereno-
wymi,

5) zwiCkszenie dopuszczalnej maksymalnej wysokoWci 
zabudowy do np. 15 m.,

6) dopuszczenie mocliwoWci zastosowania dachów 
płaskich,

7) wprowadzenie odpowiednich zmian w dopuszczal-
nym współczynniku intensywnoWci zabudowy.

 Teren działki nr 641/77 posiada zrócnicowane ukształto-
wanie o spadkach dochodz>cych do 25% o ekspozycji 
południowej i południowo-zachodniej. Takie ukształto-
wanie wymaga poniesienia sporych nakładów na zago-
spodarowanie – przede wszystkim na przeprowadzenie 
komunikacji oraz niezbCdnych prac niwelacyjnych. Dzia-
łania takie mocliwe s> tylko w sytuacji realizacji inwe-
stycji na ww. działce w postaci jednego kompleksowego 
przedsiCwziCcia. Przeznaczenie znacznej powierzchni 
działki na układ komunikacyjny uzasadnia podniesienie 
parametru dopuszczalnej zabudowy. Zaproponowane 
dopuszczalne maksymalne wysokoWci zabudowy 
nie s> dostosowane do faktycznego ukształtowania 
terenu. Wprowadzenie zabudowy o zakładanej w pro-
jekcie planu wysokoWci wymagałoby przeprowadzenia 
ducych prac niwelacyjnych, co z jednej strony odbiłoby 
siC na opłacalnoWci inwestycji, z drugiej zaW w istotny 
sposób ingerowało w krajobraz.

 Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił uwagC w czCWci w 
nw. sposób:

Ad 1) Dopuszczono mocliwoWć realizacji zabudowy wielo-
rodzinnej w budynkach zawieraj>cych do 4 mieszkaM (MW1) 
na terenie oznaczonym symbolem 018 MN2.

Ad 5) Dopuszczono podwycszenie wysokoWci zabudowy 
o 1,5 m na terenie 013 MN1, MW1 – odpowiednio do 13,5 
m w miejscach o zrócnicowanym ukształtowaniu terenu, 
podwycszono wysokoWć zabudowy na terenie 018 MN2 
(rozszerzonym o przeznaczenie MW1) poprzez wprowa-
dzenie zapisu – do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych 
+ kondygnacja w poddaszu; dopuszcza siC podwycszenie 
wysokoWci zabudowy o 1,5 m – odpowiednio do 13,5 m w 
miejscach o zrócnicowanym ukształtowaniu terenu Konse-
kwencj> ww. zmiany była korekta k>ta nachylenia połaci 
dachowych, tj. 35o- 40o.

Ad 7) W zwi>zku z poszerzeniem przeznaczenia terenu 
018 MN2 o mocliwoWć realizacji zabudowy wielorodzinnej 
w budynkach zawieraj>cych do 4 mieszkaM (MW1) skory-

gowano wskaaniki - do wielkoWci odpowiadaj>cych takiej 
zabudowie.

NieuwzglCdnienie czCWci uwagi złoconej przez WilgC 
Development Sp. z o.o. uzasadnia siC nastCpuj>co:

Ad 2) Utrzymuje siC zakaz realizacji wiCcej nic jednego 
domu jednorodzinnego na jednej działce w celu unikniCcia 
ł>czenia budynków MW1, co mogłoby prowadzić do powsta-
nia budynków o zbyt ducych gabarytach. Powycsze usta-
lenie wynika takce z dostosowania charakteru zabudowy 
wielorodzinnej w budynkach zawieraj>cych do 4 mieszkaM 
(MW1) do zabudowy jednorodzinnej, w przypadku, gdy oba 
typy zabudowy znajduj> siC w s>siedztwie.

Ad 3) Proponowane zmniejszenie powierzchni działek do 
500 m2 na terenie o ducych spadkach utrudni usytuowanie 
budynku i doprowadzi do nadmiernego zagCszczenia zabu-
dowy, co ze wzglCdów krajobrazowych i komunikacyjnych 
jest niewskazane. Zblicona powierzchnia działek dla obu 
rodzajów zabudowy (MN1 i MW1) zapewni jednolity cha-
rakter przestrzeni.

Ad 4) ZwiCkszenie powierzchni zabudowy do 50% spowo-
dowałoby powstanie zbyt intensywnej zabudowy (wskaanik 
intensywnoWci wyniósłby 1,5) i doprowadziłoby do znacznej 
dewastacji eksponowanego terenu.

Ad 5) ZwiCkszenie wysokoWci zabudowy do 15 m nie jest 
właWciwe, poniewac w najblicszym otoczeniu wystCpuje w 
wiCkszoWci zabudowa o wysokoWci 8 – 9 m, maksymalnie 
12,0 m.

Ad 6) Zarówno w południowej czCWci obszaru jak i w naj-
blicszym s>siedztwie wystCpuj> w przewadze dachy strome, 
z tego wzglCdu przyjCto zasadC kontynuacji przewacaj>cej 
formy dachu. Ustalona w projekcie planu forma dachu pod 
wzglCdem przestrzennym lepiej „wpisuje siC” siC w teren o 
zrócnicowanej konfiguracji.

34. Wilga Development Sp. z o.o. złocyła ponadto uwagC 
zawieraj>c> wniosek o zmianC zapisów projektu planu 
dla działki nr 641/77 przy ul. Widok 10-11, nalec>cej 
do wnioskodawcy oraz wniosek o zredukowanie stawki 
opłaty planistycznej zaproponowanej na poziomie 30% 
do poziomu, na jakim kształtuje siC dla terenów s>sied-
nich, tj. 0%. Działka nr 641/77 znajduje siC na terenie 
zabudowanym, posiada „dobre s>siedztwo”, tym samym 
przed wykonaniem projektu planu istniała mocliwoWć jej 
zabudowy.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez WilgC Develop-
ment Sp. z o.o. uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Teren działki nr 641/77 obecnie klasyfikowany jest 
jako rolny. Ustalenia projektu planu umocliwi> realiza-
cjC zabudowy, obsługC komunikacyjn> i incynieryjn> 
przedmiotowego terenu. W zwi>zku z powycszym war-
toWć działki nr 641/77 wzroWnie, nie ma wiCc podstaw 
do redukcji stawki procentowej.

35. Radca prawny Krzysztof Jakubowski z Kancelarii Radcy 
Prawnego Jakubowski Krzysztof, w imieniu Andrzeja 
i Ewy Gromek, złocył nw. uwagC:

 Wniosek o zmianC zapisów projektu planu dla działki 
nr 470/11 przy ul. Stoigniewa - Ceynowy, nalec>cej 
do wnioskodawcy do Andrzeja i Ewy Gromek. Zapisy 
projektu planu ograniczaj>ce mocliwoWć zabudowy do 
niewielkiego płaskiego fragmentu działki połoconego 
przy zabudowie przy ul. Ceynowy 10b wykluczaj> 
mocliwoWć realizacji na przedmiotowej działce jakiej-
kolwiek zabudowy mieszkaniowej realizowanej jako 
inwestycji samodzielnej. Ograniczenie strefy MN1 do 
niewielkiego fragmentu płaskiego terenu przy jedno-
czesnym ograniczeniu mocliwoWci zabudowy do 25% 
pow. wydzielonej działki pozbawiaj> działkC 470/11 
charakteru działki budowlanej. Zaproponowane zapisy 
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nie tylko uniemocliwiaj> wprowadzenie zabudowy, ale 
uniemocliwiaj> dysponowanie w jakimkolwiek zakresie 
terenem stanowi>cym własnoWć wnioskodawców. 

 Wniosek o uwzglCdnienie mocliwoWci realizacji na 
działce nr 470/11 zabudowy mieszkaniowej wraz z 
zagospodarowaniem obejmuj>cym cały teren działki w 
postaci jednego przedsiCwziCcia poprzez wprowadzenie 
nastCpuj>cych zmian:
1) mocliwoWć realizacji zabudowy o charakterze wielo-

rodzinnym na terenie działki 470/11,
2) zwiCkszenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy 

do ok. 50% co podyktowane jest warunkami tereno-
wymi,

3) zwiCkszenie dopuszczalnej maksymalnej wysokoWci 
zabudowy do np.15 m.,

4) dopuszczenie mocliwoWci zastosowania dachów pła-
skich równiec dla wycszej nic parterowa zabudowa,

5) wprowadzenie odpowiednich zmian w dopuszczal-
nym współczynniku intensywnoWci zabudowy.

 Wprowadzenie na terenie ww. działki w postaci jednego 
kompleksowego przedsiCwziCcia pozwoli na realizacjC 
zakładanych w planie elementów zagospodarowania 
miejskiego np. ci>gu pieszego, a funkcjonalnie i prze-
strzennie domknie kształtuj>c> siC pierzeje ulicy.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez radcC praw-
nego Krzysztofa Jakubowskiego z Kancelarii Radcy 
Prawnego Jakubowski Krzysztof, w imieniu Andrzeja 
i Ewy Gromek uzasadnia siC nastCpuj>co:

Ad 1) Nieforemna działka nr 470/11 jest czCWciowo 
zadrzewiona oraz odznacza siC ducymi spadkami i skarpa-
mi. Połocona jest w strefie zabudowy jednorodzinnej. Incy-
dentalny budynek wielorodzinny, przy ul. Stoigniewa 25, o 
przypadkowej lokalizacji „obcy” przestrzennie i krajobrazowo 
nie moce być wyznacznikiem dla przeznaczenia terenu poło-
conego w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej.

Ad 2) ZwiCkszenie wskaanika powierzchni zabudowy do 
0,50 oznaczałoby w konsekwencji wzrost wskaanika inten-
sywnoWci do 1,5, który przekracza wskaaniki intensywnoWci 
przyjmowane na terenach skoncentrowanej zabudowy wie-
lorodzinnej. Utrzymuj>c zabudowC jednorodzinn> wolno 
stoj>c> ustalony wskaanik intensywnoWci 0,25 pozwala na 
usytuowanie budynku o powierzchni zabudowy ok.180 m2.

Ad 3) ZwiCkszenie wysokoWci zabudowy do 15 m nie jest 
mocliwe, poniewac w najblicszym otoczeniu wystCpuje w 
wiCkszoWci zabudowa nie przekraczaj>ca 12,0 m.

Ad 4) Dachy budynków przy ul. Ceynowy i ul. Stoignie-
wa s> w wiCkszoWci strome, co uzasadnia przyjCcie tego 
samego typu dachów na przedmiotowym terenie.

36. DTM PIOMAR Marcin Piontek złocył uwagC zawieraj>c> 
wniosek o zmianC zapisu planu umocliwiaj>c> budowC 
stacji bazowej na działce nr 567/11 w rejonie ul. Ceyno-
wy – karata terenu 024 MN2.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez DTM PIOMAR 
Marcin Piontek uzasadnia siC nastCpuj>co:

 W planie wskazano lokalizacjC dla stacji bazowych 
telefonii komórkowej na terenie 022 MN1 (czyli w 
stosunkowo niewielkiej odległoWci od proponowanej w 
uwadze lokalizacji na terenie 024 MN2) co wydaje siC 
bardziej odpowiednim rozwi>zaniem, bior>c pod uwagC 
fakt, ce proponowana lokalizacja jest działk> plombow> 
w zabudowie jednorodzinnej.

37. Ewa Utecht złocyła uwagC o nw. treWci:
 Uwagi i spostrzecenia dotycz>ce Wzgórza Dreszera:

1) w miejscu obecnej zabudowy jednorodzinnej wyty-
czone s> drogi dojazdowe i ci>gi piesze. Dlaczego 
nie zostały one poprowadzone w miejscu obecnych 
ulic, tylko tam gdzie stoj> budynki mieszkalne-

2) Dlaczego do tej pory nikt z władz miasta nie zainte-
resował siC sieci> energetyczn> wysokiego napiCcia, 
pod któr> mieszkaj> ludzie? Z jakich Wrodków zosta-
n> pokryte wysokie koszty przebudowy tej sieci ?

3) Czy obecne zabudowania bCd> mogły pozostać- 
Jeceli nie to co z ich mieszkaMcami ? W jaki sposób 
władze miasta pomog> obecnym mieszkaMcom 
„Drewnianej Warszawy” ? Czy znajd> siC fundusze 
na pomoc w uzyskaniu innego miejsca zamieszkania ?

NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez EwC Utecht uzasad-
nia siC nastCpuj>co:

Ad 1) Istniej>ce ulice s> bardzo w>skie i nie spełniaj> 
wymogów ustawy o drogach publicznych zarówno w zakre-
sie szerokoWci, jak i dopuszczalnych spadków. Poszerzenie 
istniej>cych ulic do parametrów zgodnych z obowi>zuj>cymi 
przepisami wymagałoby i tak wyburzenia budynków.

Ad 2) Na Wzgórzu Orlicz – Dreszera projektowana jest 
zabudowa o wysokoWci do 6 lub do 9 kondygnacji nad-
ziemnych. W strefie ograniczeM od linii wysokiego napiCcia 
mocliwa jest zabudowa do ok. 12,0 m jednak dopuszczaln> 
wysokoWć zabudowy w ww. strefie nalecy uzgodnić z gesto-
rem sieci elektroenergetycznej. Wprowadzenie tam wycszej 
zabudowy wymaga skablowania linii energetycznej, które 
w projekcie planu jest dopuszczone (skablowanie oznacza 
liniC podziemn>). Koszt skablowania obci>cy potencjalnego 
inwestora.

Ad 3) Istniej>ca zabudowa jest zabudow> substandar-
dow>, w złym stanie technicznym i nie spełnia w bardzo 
wielu przypadkach wymogów Prawa budowlanego. Dla 
zapewnienia ładu przestrzennego i poprawienia jakoWci 
zamieszkiwania na terenie Wzgórza Dreszera projektowa-
na jest zabudowa wielorodzinna. Zgodnie z art. 35 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tereny, 
których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mog> być 
wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z tym planem. Problem upraw-
nieM i roszczeM dotychczasowych mieszkaMców wi>c>cy siC 
z kwestiami własnoWci gruntów nie dotyczy ustaleM planu.

38. Irena Radzimowska złocyła uwagC o nw. treWci:
 Uwagi i spostrzecenia dotycz>ce Wzgórza Dreszera:

1) w planie Wzgórza Dreszera zapisane jest, ce bCdzie 
znajdowała siC zabudowa jedno- lub wielorodzinna 
o wysokoWci do 9 m lub nawet 10,5 m. Przez teren  
przebiega doWć nisko linia wysokiego napiCcia, która 
obecnie uniemocliwia budowC tak wysokich budyn-
ków. Co miasto planuje z obecnym przebiegiem 
sieci  energetycznej ? Czy okablowanie wpuszczo-
ne bCdzie pod ziemiC oraz z jakich Wrodków miasto 
pokryje tak wysokie koszty przebudowy sieci ?

2) Czy obecne zabudowania bCd> mogły pozostać, a 
jeceli nie to co bCdzie z mieszkaMcami ?

3) W miejscu obecnej zabudowy jednorodzinnej wyty-
czone s> drogi dojazdowe i ci>gi piesze. Dlaczego 
nie zostały one poprowadzone w miejscu obecnych 
ulic, tylko tam gdzie stoj> budynki mieszkalne ?

4) Czy miasto przygotowało odpowiednie fundusze oraz 
zabezpieczy w przyszłych budcetach na odszkodo-
wania dla mieszkaMców w zwi>zku z realizacj> planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu Wzgórza 
Dreszera ?

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez IrenC Radzi-
mowsk> uzasadnia siC w sposób okreWlony w pkt 
37.

39. Stowarzyszenie Zwykłe MieszkaMców Wzgórza Dre-
szera z siedzib> w Gdyni złocyło uwagC o nw. treWci:
Robota planowania i zagospodarowania wskazana 
przez fachowców na kreWlonych mapach, to kserokopie 
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map z Wydziału Geodezji Miasta Gdynia. Z dawnych lat. 
Na wybiórczo sprawdzonych przez nas obrCbach terenu 
istniej> obiekty, których nie ma nawet kilkadziesi>t lat.

 Ponadto pismo zawiera szereg ogólnych sformułowaM 
dotycz>cych odczuć mieszkaMców Wzgórza Dreszera 
zwi>zanych z obecn> sytuacj>, niedotycz>cych ustaleM 
planu.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Stowarzyszenie 
Zwykłe MieszkaMców Wzgórza Dreszera z siedzib> w 
Gdyni uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgodnie z art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym projekt planu został sporz>dzo-
ny na mapie zasadniczej uzyskanej z UrzCdu Miasta 
Gdyni, Wydział Geodezji, Referat Dokumentacji Geo-
dezyjno – Kartograficznej. Przedmiotowa mapa zawiera 
poWwiadczenie zgodnoWci z oryginałem przyjCtym do 
paMstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
go w dniu 09.08.2008 r. W ramach prac planistycznych 
przeprowadzono równiec inwentaryzacjC istniej>cej 
zabudowy i ucytkowania terenu, gdzie uzupełniono 
nowe budynki oraz te nieistniej>ce, co oznaczono 
odpowiednio graficznie – zgodnie ze stanem na dzieM 
sporz>dzania przedmiotowego opracowania (sierpieM 
2007 r.). Zabudowa Wzgórza Orlicz Dreszera jest zabu-
dow> substandardow>, w złym stanie technicznym, bez 
dojazdów i uzbrojenia. Poprawa warunków zamieszka-
nia, zapewnienie obsługi komunikacyjnej (drogi – o 
szerokoWci minimum 10,0 m) i uzbrojenie terenu nie 
jest mocliwe przy aktualnym stanie prawnym i sposo-
bie zagospodarowania, a takce przy obecnej formie 
i jakoWci zabudowy.

40. Janina i Mieczysław Marciniak złocyli uwagC o nw. 
treWci:

 Dotyczy działek nr 764/173 oraz 761/181:
1) obecne drogi dojazdowe do działki s> jedynymi moc-

liwymi, którymi mocna dojechać,
2) ducy spadek ziemi (skarpy),
3) w tej sprawie złocone jest pismo (mapka) w Biurze 

Projektów, ul. Wendy 7,
4) zachować odległoWć pomiCdzy budynkami,
5) domki jednorodzinne o niskiej zabudowie,
6) zaplanować dostCp, miejsce infrastruktury wszel-

kiej,
7) przy planowaniu instalacji mieć na uwadze dom 

nalec>cy do składaj>cych uwagC.
NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez JaninC i Mieczysła-
wa Marciniak uzasadnia siC nastCpuj>co:

Ad 1) Obecnie funkcjonuj>ce drogi maj> charakter czaso-
wy, poniewac nie spełniaj> wymagaM technicznych zawar-
tych w przepisach dotycz>cych projektowania dróg.

Ad 2,3) Ukształtowanie terenu bCdzie jednym z elemen-
tów zagospodarowania terenu.

Ad 4) W projekcie zagospodarowania terenu bCd> 
zachowane wymagane przepisami odległoWci od zabudowy 
i granic terenu.

Ad 5) W projekcie planu przewidziana została zabudowa 
wielorodzinna, jednak teren moce być ucytkowany do czasu 
realizacji zamierzeM zgodnych z załoceniami planu.

Ad 6, 7) Główne ci>gi uzbrojenia bCd> projektowane 
i realizowane w projektowanych drogach publicznych, 
co pozwoli na podł>czenie s>siednich nieruchomoWci do 
uzbrojenia.
41. Tomasz Rzeppa, Jadwiga Rzeppa i Artur Rzeppa złocyli 

uwagC o nw. treWci:
1) Teren 001, działka nr 651/85 – przeznaczenie pod 

zabudowC wiCkszej pow. terenu, który w planie 
przedstawiony jest jako las i wył>czony jest z zabu-
dowy; dopuszczenie do podziału mniejszej pow. 

działek, która w planie wynosi 900 m2.
2) Teren 003, działka 648/87 – przeznaczenie pod 

budowC terenu, który obecnie poroWniCty jest 
lasem.

3) Teren 003, działka nr 586/88 – dopuszczenie zabu-
dowy wielorodzinnej, która jest na s>siedniej działce 
nr 670/87.

4) Teren 101 ZP, KD-X, działka 478/85 – w miejsce 
zieleni urz>dzonej i Wciecek rowerowych dopuWcić 
zabudowC jednorodzinn>.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Tomasza 
RzeppC, JadwigC RzeppC i Artura RzeppC uzasadnia 
siC nastCpuj>co:

Ad 1) CzCWć terenu 001 MN1 wył>czona jest z zabudowy 
z powodu konfiguracji terenu i wystCpuj>cego zadrzewienia. 
Dodatkowo jest to teren bezpoWrednio przylegaj>cy do 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotowy 
teren moce stanowić czCWć działek budowlanych i być 
zagospodarowany w formie zieleni przydomowej. PrzyjCta 
w projekcie planu min. powierzchnia działek budowlanych 
wynika z ukształtowania terenu (stok o ducym nachyleniu). 
ZwCcenie frontu działek do np.18 m jest niekorzystne na 
stoku o ducych spadkach wynosz>cych ok. 20%. W zwi>zku 
z powycszym oraz ze wzglCdu na duce ograniczenia komu-
nikacyjne (dojazd ci>giem pieszo – jezdnym) w konse-
kwencji na terenie 001 MN1 nalecało utrzymać wymagania 
dotycz>ce min. powierzchni działki budowlanej.

Ad 2) CzCWć działki nr 648/87 została wył>czona z zabu-
dowy ze wzglCdu na istniej>ce zadrzewienia oraz konfigu-
racjC terenu. Dopuszczono zabudowC na czCWci działki by 
nie pozbawiać właWciciela prawa do jej zabudowy.

Ad 3) Połocona na terenie 003 MN2 działka nr 586/88 
posiada powierzchniC 575 m2, a wiCc mniej nic ustalona 
w projekcie planu min. powierzchnia działki dla zabudowy 
jednorodzinnej wynosz>ca 600 m2. Brak jest mocliwoWci 
zlokalizowania na ww. działce zabudowy wielorodzinnej. 
Blok mieszkalny wielorodzinny na działce nr 670/87 stanowi 
dysonans przestrzenny w ci>gu zabudowy jednorodzinnej 
i nie moce być wyznacznikiem rodzaju zabudowy przy ul. 
Leszczynki.

Ad 4) Teren oznaczony symbolem 101 ZP, KD-X znajduje 
siC pod lini> WN 110 kV przebiegaj>c> nisko nad ziemi>, 
gdzie zgodnie z wytycznymi Energii wysokoWć obiektów nie 
moce przekraczać 3,0 m. Powycsze wyklucza zabudowC 
mieszkaniow>.
42. Henryk Przyborowski złocył uwagC zawieraj>c> wnio-

sek o wstrzymanie jakichkolwiek ruchów inwestycyjno 
– budowlanych na nieregulowanej własnoWci ziemi 
nalec>cej do Antoniego i Elcbiety Przyborowskich 091 
UO, US o pow. 5,80 ha połoconej przy ul. DembiMskiego 
101.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Henryka Przy-
borowskiego uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgodnie z danymi figuruj>cymi w rejestrze ewidencji 
gruntów Wydziału Geodezji – UrzCdu Miasta Gdyni 
działka nr 468/78 nalecy do Gminy Miasto Gdynia. 
Uwaga nie dotyczy ustaleM projektu planu. Plan miejsco-
wy ustala przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospo-
darowania terenu, natomiast nie wi>ce siC bezpoWrednio 
z podjCciem działaM inwestycyjno – budowlanych.

43. Michał Pojliszer złocył uwagC o nw. treWci:
1) Przebieg drogi 133 KD-D 1/2 jest niedostosowany 

do rzCdnych terenu – wymusza kosztown> niwelacjC 
terenów obsługiwanych przez tC drogC. Droga kolidu-
je ze słupem wysokiego napiCcia 110 kV – budowa 
drogi wymagała bCdzie przebudowy lub skablowa-
nia linii napowietrznej. Dodatkowo zapis mówi>cy, ic 
warunkiem realizacji zabudowy jest wyprzedzaj>ca 
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lub równoległa realizacja odpowiednich dróg oznacza 
skuteczne zablokowanie realizacji zabudowy. Prze-
bieg drogi nie uwzglCdnia istniej>cych podziałów 
własnoWciowych doprowadzaj>c do nieuzasadnio-
nego rozdrobnienia terenów nalec>cych do jednego 
właWciciela.

2) Dla terenu 059 MW3 plan wprowadza w pasie 30,0 
m od linii rozgraniczaj>cej terenu 037 MN1, MW1 
ograniczenie wysokoWci zabudowy do 14,0 m (4  
kondygnacji). Teren 059 MW3 połocony jest ok. 10 
– 12 m od strony północnej powycej terenu 037, 
zatem zabudowa wycsza nic 4 kondygnacje nie 
powodowałaby zacienienia zabudowy znajduj>cej 
siC na południowym stoku wzdłuc ul. Kalksztajnów. 
Dodatkowo wzdłuc granicy terenu 059 z terenem 037 
wystCpuj> trudne do zabudowy skarpy, na których 
mocna wprowadzić zieleM izolacyjn>.

3) Dla terenów 060 MW3 i 061 MW3 plan wprowadza 
zapis dotycz>cy sytuowania budynków osi> podłucn> 
równolegle do ulicy 135 KD-D 1/2. Tereny 060 i 061 
przylegaj> bezpoWrednio do ul. Orlicz – Dreszera. Po 
stronie północno – wschodniej tej ulicy istnieje zabu-
dowa o wysokoWci 5 – 12 kondygnacji usytuowana 
osi> podłucn> niemal prostopadle do osi ulicy. Celo-
wym byłoby rozwacnie zasady lokalizowania zabudo-
wy na terenach przyległych do ul. Orlicz – Dreszera 
osi> podłucn> prostopadle (dla budynków powycej 
4 kondygnacji) lub równolegle do osi tej ulicy (dla 
budynków do 4 kondygnacji), z dopuszczeniem 
kształtowania rzutu budynku w formie litery „L” lub 
„U”.

4) Przebieg linii 110 kV oznaczony na rysunku planu 
nie odpowiada istniej>cemu przebiegowi (tereny 058, 
059, 060, 061). Linia o przebiegu prostopadłym do ul. 
Orlicz – Dreszera zawieszona jest na słupie zlokali-
zowanym pomiCdzy budynkami 21H i 27H. W planie 
wprowadzono 40 m strefC ograniczenia wysokoWci 
zabudowy do 12 m. Strefy te s> znacznie szersze 
od stref wynikaj>cych z zachowania normatywnej 
odległoWci od sieci 110 kV – 14,5 x 2 = 29 m, a moc-
liwoWć usytuowania zabudowy o wys. 12 m pod sieci> 
jest teoretyczna. WłaWciwszym rozwi>zaniem byłoby 
zawCcenie strefy do 29 m i dopuszczenie poza stref> 
wycszej zabudowy, tj. 5 – 12 kondygnacji.

Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił uwagC w czCWci:
Ad 3) Usytuowanie budynków osi> podłucn> do ulicy 135 

KD – D miało na celu stworzenie zorganizowanej pierzei. 
UwagC uwzglCdniono poprzez wykreWlenie zapisu dotycz>-
cego sposobu usytuowania budynków.

Ad 4) Przebieg linii wysokiego napiCcia na rysunku planu 
jest zgodny ze stanem istniej>cym i został uzgodniony z 
gestorem sieci Energa – Operator SA Oddział w GdaMsku. 
Prawidłowa jest takce strefa ograniczeM wynosz>ca 20,0 m 
od osi linii po obu jej stronach - wynika z obowi>zuj>cych 
przepisów. Wprowadzono obowi>zek uzgodnienia zamie-
rzeM inwestycyjnych w s>siedztwie linii wysokiego napiCcia 
(20,0 m od osi linii w obie jej strony) z gestorem sieci, aby 
unikn>ć kolizji np. w trakcie budowy. OdległoWć zabudowy od 
linii energetycznej WN moce być mniejsza nic 20 m, jednak 
zostanie ustalona w trakcie uzgodnieM projektu budowla-
nego. Skorygowano zapisy projektu: zamiast sztywnych 
ograniczeM wysokoWci do 12,0 m w strefie ograniczeM 
wprowadzono zapisy o koniecznoWci uzgodnienia wysokoWci 
zabudowy w strefie z gestorem sieci. ZwiCkszono wysokoWci 
zabudowy – do 30,0 m, do 9 kondygnacji nadziemnych na 
terenie 060 MW3 i 061 MW3. W konsekwencji powycszej 
zmiany zwiCkszono intensywnoWć zabudowy – do 1,8 na 
terenach 060 MW3 i 061 MW3.

NieuwzglCdnienie czCWci uwagi złoconej przez Michała 
Pojliszera uzasadnia siC nastCpuj>co:

Ad 1) Przebieg ulicy 133 KD-D 1/2 jest dostosowany do 
projektowanych rzCdnych, natomiast teren Wzgórza Orlicz 
– Dreszera wymaga odpowiedniego ukształtowania. W tra-
sowaniu ulicy 133 KD-D wziCto pod uwagC rzCdne na całym 
jej przebiegu oraz na skrzycowaniach, a wiCc uwzglCdniono 
takce rzCdne ulic, z którymi ulica 133 KD-D 1/2 siC ł>czy. 
UwzglCdniono takce na wniosek Pana Michała Pojliszera 
ominiCcie projektowanych budynków na działce 848/173. 
Realizacja drogi 133 KD-D w przypadku nieskablowania 
linii WN (projekt planu dopuszcza skablowanie linii), bCdzie 
wymagała przeniesienia słupa na teren przyległy np. w 
kierunku wschodnim. Nie mocna realizować zabudowy bez 
zapewnienia dojazdu i uzbrojenia terenu. Wymóg realizacji 
ulic wyprzedaj>cej lub równoległej z realizacj> zabudowy 
jest uzasadniony. Na Wzgórzu Orlicz – Dreszera, na skom-
plikowanym pod wzglCdem fizjograficznym terenie, trasowa-
nie ulic publicznych wymaga przede wszystkim zapewnienia 
prawidłowych rozwi>zaM technicznych i obecne podziały 
własnoWciowe nie mog> mieć decyduj>cego znaczenia. 
W zwi>zku z przeznaczeniem terenu (zabudowa wieloro-
dzinna) struktura własnoWci moce siC zmienić np. poprzez 
wykupienie terenów przez inwestora.

Ad 2) Ograniczenie wysokoWci zabudowy na terenie 059 
MW3, w pasie terenu przyległym do terenu 037 MN1,MW1, 
nie wynika z zacienienia, lecz z unikniCcia rac>cych dys-
proporcji pomiCdzy istniej>c> na terenie 037 zabudow> 
jednorodzinn> i projektowan> na terenie 059 zabudow> 
wielorodzinn> – a wiCc rócnic gabarytów pomiCdzy obiema 
formami zabudowy.

44. Lidia Krawczak złocyła nw. uwagC:
1) Propozycje dotycz>ce dróg 133 KD-D 1/2, 135 KD-D 1/2 

oraz 165 KDW-X (odnosz>ce siC do działek nr 619/50 
oraz 620/50):
a) przedłucenie przebiegu drogi 135 KD-D 1/2 poprzez 

teren 061 MW3 wzdłuc terenu 097 ZP i wł>czenie jej 
do drogi 106 KD-Z 1/2,

b) rezygnacja z poł>czenia drogi 133 KD-D 1/2 z drog> 
108 KD-L 1/2,

c) zmiana przebiegu i parametrów drogi 133 KD-D 1/2 na 
odcinku poł>czenia z drog> 108 KD-L 1/2 i poł>czenie 
jej z istniej>c> drog> 165 KDW-X (ewentualnie zmianC 
tej drogi na np. jednokierunkow>).

2) Propozycja wprowadzenia do kart terenu 059, 061, 063 
zapisu odnoWnie stawki procentowej, tj. „nie dotyczy” lub 
„z wył>czeniem nieruchomoWci o numerze działki 619/50 
i 620/50”. Pismo zawiera zał>czniki graficzne.

 NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez LidiC Krawczak 
uzasadnia siC nastCpuj>co:
Ad 1 a) Proponowane poł>czenie ulicy 135 KD – D z 

ulic> 106 KD – Z jest technicznie niemocliwe, poniewac 
rócnica poziomów miCdzy tymi ulicami wynosi ok. 15 m, 
co przy długoWci odcinka ok. 75 m skutkuje 20% spadkiem 
podłucnym ulicy, przekraczaj>cym dopuszczalne spadki 
wynosz>ce 12%.

Ad 1 b) Poł>czenie ulicy 133KD – D z ulic> 108 KD – L 
jest jedynym poł>czeniem z ul. Kalksztajnów. Projektowana 
intensywna zabudowa Wzgórza Orlicz – Dreszera wymaga 
powi>zaM zewnCtrznych z rócnych kierunków, w tym od 
strony ul. Kalksztajnów.

Ad 1 c) Nie ma mocliwoWci w przebiegu ulicy 133 KD – D 
zmiany klasyfikacji technicznej odcinka tej ulicy na KDW 
– X. Wł>czenie ulicy 133 KD – D do ulicy 108 KD – L (Kal-
ksztajnów) jest niemocliwe po trasie ci>gu pieszo – jezdnego 
z uwagi na istniej>ce na tym ci>gu łuki nieodpowiadaj>ce 
parametrom drogi dojazdowej (łuki poziome, szerokoWć 
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ulicy) oraz spadki terenu.
Ad 2) Działki nr 619/50 i 620/50 połocone s> na obszarze 

substandardowej zabudowy jednorodzinnej. Brak dojazdu do 
ww. zabudowy z drogi publicznej nie pozwoliłby na wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy na zabudowC wielorodzinn>. 
Projekt planu umocliwia realizacjC zabudowy wielorodzinnej 
z usługami oraz zapewnia obsługC komunikacyjn> i incynie-
ryjn>, co uzasadnia ustalenie stawki 30%.
45. Małgorzata Kustosz, Józef Samp, Gabriel Kustosz, Maria 
Samp, Justyna Jaszczuk, Jan Samp, Felicja Zblewska, 
Janina ReszczyMska, Marzena Myslisz złocyli nw. uwagC:

Droga nr 133 KD-D 1/2, przebiegaj>ca przez działkC nr 
619/50, powinna przebiegać w sposób przedstawiony na 
doł>czonym rysunku – tym samym likwiduje siC trójk>t dział-
ki bCd>cy nieucytkiem oraz zwiCksza siC teren zabudowy, a 
działka nie traci zbytnio na wartoWci.

NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez MałgorzatC 
Kustosz, Józefa Samp, Gabriela Kustosz, MariC Samp, 
JustynC Jaszczuk, Jana Samp, FelicjC Zblewsk>, JaninC 
ReszczyMsk>, MarzenC Myslisz uzasadnia siC nastCpuj>-
co:

Ulica 133KD – D jest drog> publiczn> i podlega przepi-
som ustawy o drogach publicznych w zakresie parametrów 
dotycz>cych szerokoWci ulicy w liniach rozgraniczaj>cych, 
łuków poziomych, spadków oraz zasad wł>czenia do ulic o 
wycszej klasie technicznej (w przypadku ulicy 133 KD–D 
– wł>czenie do ulicy Kalksztajnów). W trakcie prac nad 
projektem planu rozpatrywane były rócne warianty prze-
biegu ulicy 133 KD-D, co pozwoliło wskazać w projekcie 
planu optymalny przebieg tej ulicy. Z uwagi na techniczne 
wymagania nie ma mocliwoWci trasowania drogi publicznej 
wg propozycji zał>czonej do uwagi.
46. Józef Chmielewski i Wojciech MordwiMski złocyli nw. 

uwagC:
1) Wniosek o nieustalanie stawki procentowej tj. nie dotyczy, 

dla nieruchomoWci objCtych ksiCgami wieczystymi nr 
32758 i 32759.

2) Wnioski dotycz>ce terenów 058, 059, 060, 061:
a) zmiana intensywnoWci zabudowy na „do 1,8”,
b) zmiana wysokoWci zabudowy na „do 25,0 m, do 7 kon-

dygnacji nadziemnych + kondygnacja w poddaszu”,
c) wprowadzić zapis: „na terenie 058 MW3 oraz 060 MW3 

dopuszcza siC usytuowanie dominanty kompozycyjnej 
o wysokoWci do 50,0 m, do 15 kondygnacji nadziem-
nych”,

d) wprowadzić zapis: „na terenie 059 MW3 dopuszcza siC 
usytuowanie dominanty kompozycyjnej o wysokoWci do 
40,0 m, do 11 kondygnacji nadziemnych”’

e) zmiana powierzchni zabudowy na „do 0,35” pow. dział-
ki budowlanej przy czym na terenie 059 MW3 w pasie 
szerokoWci 30,0 m od linii rozgraniczaj>cej terenu 037 
MN1, MW1 rzut budynku nie moce przekroczyć 800 m2,

f) zmiana powierzchni biologicznie czynnej na „min. 
20%” pow. działki budowlanej,

g) zmiana szerokoWci elewacji frontowej na „nie ustala 
siC”,

h) zmiana stawki procentowej na „nie dotyczy”.
3) Wnioski dotycz>ce terenu 062:

a) zmiana wysokoWci zabudowy na „do 25,0 m, do 7 kon-
dygnacji nadziemnych + kondygnacja w poddaszu”, 
w rejonie oznaczonym orientacyjnie na rysunku planu 
dopuszcza siC usytuowanie dominanty kompozycyjnej 
o wysokoWci do 50,0 m, do 15 kondygnacji nadziem-
nych,

b) zmiana powierzchni zabudowy na „do 0,35” pow. dział-
ki budowlanej,

c) treWć jak pkt 2 ppkt a,
d) treWć jak pkt 2 ppkt f,

e) treWć jak pkt 2 ppkt h.
Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił uwagC w czCWci:

Ad 2 a) ZwiCkszono intensywnoWć zabudowy – do 1,8 na 
terenach 060 MW3 i 061 MW3.

Ad 2 b) ZwiCkszono wysokoWć zabudowy – do 30,0 m, 
do 9 kondygnacji nadziemnych na terenie 060 MW3 i 061 
MW3.

Ad 2 e), 3 b) ZwiCkszono powierzchniC zabudowy – do 
0,30 na terenach 058, 059, 060, 061 oraz 062. W konse-
kwencji powycszych zmian podwycszono proporcjonalnie 
powierzchniC zabudowy – do 0,35 na terenie 063.

Ad 2 f), 3 d) UwzglCdniono czCWciowo poprzez zmniejsze-
nie min. powierzchni biologicznie czynnej do 30% pow. dział-
ki budowlanej na terenach 058, 059, 060, 061 oraz 062.

NieuwzglCdnienie czCWci uwagi złoconej przez Józefa 
Chmielewskiego i Wojciecha MordwiMskiego uzasadnia siC 
nastCpuj>co:

Ad 1, 2 h), 3 e) Miejscowy plan ogólny zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gdyni nie obowi>zuje od 
01.01.2004 r. Z chwil> wygaWniCcia planu teren Wzgórza 
Orlicz - Dreszera pozostał terenem substandardowej 
zabudowy jednorodzinnej bez uzbrojenia i obsługi komu-
nikacyjnej.

Projekt planu zmienia tC sytuacjC – przeznacza cały 
teren pod zabudowC wielorodzinn>, wprowadza układ dróg 
publicznych i sieć uzbrojenia technicznego, co uzasadnia 
ustalenie stawki procentowej na poziomie 30%.

Ad 2 a), b), 3 c) Tereny 058, 059, 060, 061 oraz 062 
stanowi> obecnie obszar substandardowej zabudowy par-
terowej o nieodpowiednich drogach dojazdowych oraz bez 
właWciwych urz>dzeM infrastruktury technicznej. W celu 
umocliwienia uporz>dkowania obszaru ustalenia projektu 
planu dopuszczaj> realizacjC intensywnej zabudowy wie-
lorodzinnej na przedmiotowych terenach, wprowadzaj>c 
układ niezbCdnych ulic publicznych dla obsługi komuni-
kacyjnej i mocliwoWci ich uzbrojenia. Wprowadzenie tego 
typu zabudowy na tak znacznym obszarze wi>ce siC takce 
z koniecznoWci> radykalnej przebudowy zewnCtrznego 
układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej. 
Przeprowadzone analizy komunikacyjne oraz uwzglCdnie-
nie charakteru zagospodarowania terenów s>siednich, w 
tym zabudowy przy ul. Kalksztajnów i ul. DembiMskiego, 
pozwoliły na ustalenie wysokich wskaaników intensywnoWci 
wykorzystania terenu Wzgórza Orlicz – Dreszera. Nalecy 
podkreWlić, ce obszar Wzgórza Orllicz — Dreszera nie jest 
jedynym terenem inwestycyjnym na obszarze objCtym opra-
cowaniem projektu planu, dlatego w stosunku do pozosta-
łych terenów projekt planu wprowadził istotne ograniczenia 
dla zagospodarowania ustalaj>c preferencyjne warunki dla 
Wzgórza Orlicz – Dreszera – w celu ułatwienia jego upo-
rz>dkowania. MocliwoWci dalszego zwiCkszania wskaaników 
urbanistycznych limitowane s> przepustowoWci> projektowa-
nego układu komunikacyjnego.

Ad 2 c), d) Projekt planu dopuszcza sytuowanie dominant 
kompozycyjnych w miejscach wynikaj>cych z załoceM kom-
pozycyjnych całego obszaru, tj. na terenie 063 – w miejscu 
wjazdu do całego zespołu usługowo – mieszkaniowego oraz 
na terenie 063 – od strony Trasy Kwiatkowskiego. Wprowa-
dzenie wiCkszej iloWci dominant nie znajduje uzasadnienia 
kompozycyjnego, ponadto ograniczone jest uwarunkowa-
niami opisanymi w pkt 2 a, b.

Ad 2 e) Ograniczenia gabarytów zabudowy wielorodzin-
nej na terenie 059 MW3 wynikaj> z s>siedztwa zabudowy 
jednorodzinnej. Dopuszczony w s>siedztwie terenu 037 
rzut budynku nie wiCkszy nic 600 m2 odpowiada budynko-
wi wielorodzinnemu o orientacyjnych wymiarach 12 – 15 
m x 40 - 50m. (dopuszczono ponad trzykrotnie wiCksz> 
powierzchniC zabudowy nic charakterystyczna dla zabudo-
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wy jednorodzinnej).
Ad 2 g) Ograniczenie szerokoWci elewacji frontowej 

wynika z gabarytów zabudowy istniej>cej w s>siedztwie. 
Bior>c pod uwagC ukształtowanie terenu – stok, właWciw-
sze dla zagospodarowania przedmiotowego terenu wydaje 
siC zastosowanie ograniczonej pod wzglCdem długoWci 
zabudowy ułatwiaj>cej spływy powietrza i przewietrzanie 
zabudowy.

Ad 3 a) Projekt planu dopuszcza na terenie 062 wysokoWć 
zabudowy do 20,0 m, do 6 kondygnacji nadziemnych oraz 
usytuowanie dominanty kompozycyjnej do 40,0 m, do 11 
kondygnacji nadziemnych. Ze wzglCdu na peryferyjne usy-
tuowanie terenu w stosunku do wjazdu na teren Wzgórza 
Orlicz – Dreszera nie ma mocliwoWci zrealizowania tutaj 
rozbudowanego programu usługowego, natomiast bliskie 
s>siedztwo Trasy Kwiatkowskiego i ul. Morskiej nie sprzyja 
zwiCkszaniu programu mieszkaniowego ze wzglCdu na 
uci>cliwoWci zwi>zane z hałasem.
47. Danuta Kowalska i Henryk Kowalski złocyli nw. 

uwagC:
Wnioski dotycz>ce karty terenu 034 MN3 w odniesieniu 

do działki nr 728/169:
1) podwycszenie wskaaników intensywnoWci zabudowy do 

0,75 i powierzchni zabudowy do 0,3,
2) wł>czenie do powierzchni działki nr 728/169 jej czCWci w 

postaci skrawka terenu w kształcie klina (pod lini> WN) 
jako podstawy do obliczania wskaaników intensywnoWci 
i powierzchni zabudowy,

3) zachowanie istniej>cej linii zabudowy dla działki nr 728/
169 – 4 m,

4) dopuszczenie mocliwoWci rozbudowy budynku na działce 
nr 728/169 zgodnie z wnioskowanymi wskaanikami 
i parametrami, gdyc przewidziane w projekcie planu 
w nawi>zaniu do zapisu pkt 6 lit. h uniemocliwiaj> to.

Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił uwagC w czCWci:
Ad 2) CzCWć działki nr 728/169 (teren w kształcie klina) 

znajduj>ca siC w strefie ograniczeM od linii WN 110 kV nie 
jest wył>czony z obliczeM wskaaników intensywnoWci i po-
wierzchni zabudowy – w przypadku działaM inwestycyjnych 
wymaga jedynie uzgodnieM z gestorem sieci.

NieuwzglCdnienie czCWci uwagi złoconej przez DanutC 
Kowalsk> i Henryka Kowalskiego uzasadnia siC nastCpu-
j>co:

Ad 1, 4) W stanie istniej>cym na działce nr 728/169 
wskaaniki przedstawiaj> siC nastCpuj>co: powierzchnia 
działki ok. 700 m2, wskaanik intensywnoWci zabudowy 
– ok. 0,45, powierzchnia zabudowy – ok. 15%. Ustalone w 
projekcie planu wskaaniki urbanistyczne tj. intensywnoWć 
zabudowy – do 0,60 oraz powierzchnia zabudowy – do 0,25, 
pozwalaj> na zwiCkszenie powierzchni całkowitej budynku o 
ok. 108 m2, a powierzchni zabudowy o ok. 70 m2. Ustalone 
w projekcie planu wskaaniki urbanistyczne umocliwiaj> roz-
budowC budynku, lecz ograniczenia wynikaj>ce z kształtu 
działki i wymaganych przepisami odległoWci od granic działki 
prawdopodobnie nie pozwol> na całkowite wykorzystanie 
ustalonych wskaaników. Budynek usytuowany jest na tere-
nach zabudowy jednorodzinnej, wiCc istnieje mocliwoWć 
wydzielenia tylko dwóch lokali mieszkalnych.

Ad 3) Ul. Kordeckiego jest przewidziana do poszerzenia 
i stanowić bCdzie ulicC lokaln> z dopuszczeniem komunikacji 
zbiorowej (autobusy). Z tego wzglCdu zachowuje siC ustalo-
n> w projekcie planu nieprzekraczaln> liniC zabudowy.
48. Gracyna i Ryszard Nosal złocyli nw. uwagC:
Uwaga do działek nr 680/10 i 50 nalec>cych do składaj>cych 
pismo:
1) droga 112 KD-L przebiega na działce nr 50,
2) planowane przejWcie dla pieszych 161 KD-X przecina 

działkC dziel>c j> na dwie czCWci, z czego przynajmniej 

jedna traci walory potencjalnej działki budowlanej,
3) szerokoWć planowanej drogi wpływa na zagospodarowanie 

terenu prywatnego – pas działki nr 50 został 
automatycznie wyjCty spod mocliwoWci zabudowy na 
szerokoWci 6 m.

 Realizuj>c zaprojektowany plan odnoWnie drogi 112 
KD-L 1/2 oraz przejWcia 161 KD-X Miasto spowoduje, ce 
zostan> utracone walory ucytkowe działki nr 50 (teren 
024 MN2 i 027 MN2). Plan w obecnym kształcie realizuje 
wył>cznie interes Miasta i słucy wymogom projektowym 
w zakresie planowanych zmian – drogi i przejWcia. 
WłaWciciele działki nr 50 oczekuj> od Władz Miasta 
inicjatywy w zakresie zminimalizowania potencjalnych 
strat, s> otwarci na współpracC, rozwac> wszelkie 
propozycje (np. odsprzedac).
Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił uwagC w czCWci:

 Po uchwaleniu planu właWciciel terenu moce ubiegać 
siC o wykupienie przez GminC czCWci działki pod drogC 
publiczn> i publiczne przejWcie piesze.

 NieuwzglCdnienie czCWci uwagi złoconej przez GabrielC 
i Ryszarda Nosal uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Działka nr 50 – z racji swoich wymiarów (w>ski podłucny 
pas terenu wzdłuc ulicy – szerokoWć działki w najszerszym 
miejscu wynosi ok. 10 m), nie moce być wykorzystana do 
zabudowy. Z uwagi na powycsze, projektowane przejWcie 
piesze oraz nieznaczne podciCcie działki pod ulice 112 
KD – L i ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy – 6,0 
m od linii rozgraniczaj>cych drogi nie powoduje utraty 
cech działki budowlanej. Ponadto działka nr 50 odcina 
dostCp działek usytuowanych na terenie 024 MN2 wzdłuc 
drogi publicznej 112 KD-L 1/2. Wykup pozostałej czCWci 
działki nr 50 powinien być przedmiotem negocjacji z 
osobami zainteresowanymi dostCpem do drogi publicznej 
– 112 KD-L 1/2.

49. Tatiana Łoginowa złocyła nw. uwagC:
Wniosek o zmianC nastCpuj>cych zapisów w odniesieniu do 
działki nr 719/59 na terenie oznaczonym 064 MW2:
1) pkt 6 lit. e w karcie terenu 064 MW2 powinien brzmieć 

„powierzchnia zabudowy do 0,25 pow. działki budow-
lanej, dla działki nr 719/59 z zabudow> usługowo 
– mieszkaln> powierzchnia zabudowy do 0,32 pow. 
działki budowlanej”,

2) zapis pkt 6 lit. f w karcie terenu 064 MW2 powinien 
brzmieć: „powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% 
pow. działki budowlanej, dla działki nr 719/59 z zabu-
dow> usługowo – mieszkaln> min. 20% pow. działki 
budowlanej”,

3) ustCp 1 ppkt 4 lit. c paragrafu 10 powinien brzmieć 
„min. 2,5 miejsca postojowego na 100 m2 pow. ucyt-
kowej usług, lecz nie mniej nic 2 miejsca postojowe na 
1 punkt usługowy oraz min. 1 miejsce postojowe na 5 
osób zatrudnionych” oraz min. 1,5 miejsca postojowego 
na 1 mieszkanie z czego min. 10% miejsc nalecy urz>-
dzić jako ogólnodostCpne.

Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił uwagC w czCWci:
Ad 1, 2) Bior>c pod uwagC istniej>c> na działce nr 719/59 

zabudowC usługow> – parterowy budynek o rozległym rzucie 
– zmieniono zapisy projektu planu poprzez dopuszczenie 
ewentualnej adaptacji przedmiotowego budynku usługowe-
go (lub zmianC jego funkcji na budynek parkingowy) i zmianC 
zwi>zanych z tym wskaaników: zmniejszenie wymaganej 
powierzchni biologicznie czynnej – min. 20% oraz dopusz-
czenie zmniejszenia wymagaM parkingowych.

NieuwzglCdnienie czCWci uwagi złoconej przez TatianC 
Łoginow> uzasadnia siC nastCpuj>co:

Ad 1, 2, 3) Ze wzglCdu na wielkoWć działki mocliwa 
jest adaptacja istniej>cego budynku na funkcje usługowe, 
natomiast nie ma mocliwoWci rozbudowy tego budynku o 
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funkcje mieszkaniow>. Brak mocliwoWci zapewnienia na 
działce odpowiedniej liczby miejsc postojowych i terenów 
rekreacyjnych.
50. Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. złocyła nw. uwagC:

Wniosek o zmianC nastCpuj>cych zapisów w odniesieniu 
do działki nr 719/59 na terenie oznaczonym 064 MW2:
1) zapis pkt 6 lit. f w karcie terenu 064 MW2 powinien 

brzmieć: „powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% 
pow. działki budowlanej, dla działki nr 719/59 z zabudow> 
usługow> – min. 20% pow. działki budowlanej”,

2) ustCp 1 ppkt 4 lit. c paragrafu 10 powinien brzmieć „min. 
2,5 miejsca postojowego na 100 m2 pow. ucytkowej 
usług, lecz nie mniej nic 2 miejsca postojowe na 1  
punkt usługowy oraz min. 1 miejsce postojowe na 5 
osób zatrudnionych” lub zawierać zapisy umocliwiaj>ce 
przyjCcie innych wskaaników miejsc postojowych, np. 
80% wymaganych wskaanikami miejsc postojowych.

Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzył uwagC w sposób okreWlo-
ny w pkt 49. NieuwzglCdnienie czCWci uwagi złoconej przez 
GrupC Inwestycyjn> Sp. z o.o. uzasadnia siC w sposób 
wskazany w pkt 49.
51. Józef Wrotniak i Adam Wrotniak złocyli nw. uwagi:

Na działkach nr 595/45 i 596/45 przy ul. Orlicz – Dre-
szera 13 zaplanowano lokalizacjC C i W (tereny urz>dzeM 
ciepłownictwa, tereny ujCć wody i urz>dzeM zaopatrzenia 
w wodC). PrzyjCta lokalizacja C i W burzy dotychczasowe 
prywatne plany. Zachodzi obawa przed trudnoWciami, nie-
dogodnoWciami, stratami materialnymi i być moce nieporo-
zumieniami rodzinnymi.

NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Józefa Wrotniaka 
i Adama Wrotniaka uzasadnia siC nastCpuj>co:

Działka nr 596/45 jest działk> drogow> wł>czon> w liniC 
rozgraniczaj>c> ulicy Orlicz – Dreszera. Działka 595/45 
została wł>czona do terenu projektowanego osiedla wieloro-
dzinnego i zarezerwowana na tereny infrastruktury technicz-
nej. Ze wzglCdu na s>siedztwo stacji wymiennikowej ciepła, 
przeznaczona została pod stacjC wodoci>gow> podnoszenia 
ciWnienia. Po uchwaleniu planu właWciciel ma prawo ubiegać 
siC o wykupienie działki lub o działkC zamienn>.
52. Beata i Wacław Skroccy złocyli nw. uwagC:
1) WłaWciciele działek 257/134 i 260/138 oraz 287/134, 

285/138, 284/134 nie wyracaj> zgody na uchwalenie 
planu dla ww. działek w takiej postaci w jakiej został 
przedstawiony do wgl>du. Powstaj>cy plan ogranicza 
mocliwoWci wybudowania na ww. działkach budynku 
wielorodzinnego, który wg. dotychczasowego planu 
mocna było budować.

2) Prawomocna decyzja o warunkach zagospodarowania 
terenu, wydana w dniu 26.02.1998 r. – powtórnie 
przedłucona do 01.05.2000 r. pozwala na budowC 
budynku wielorodzinnego z garacem w przyziemiu. 
Z jakiego powodu prawowity właWciciel gruntu ma 
być pokrzywdzony, skoro do tej pory ww. działki były 
przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne. Na ww. 
terenie nie zmieniło siC nic, co mogłoby przeszkodzić w 
tym, aby w nowym planie teren nadal przeznaczony był 
pod budownictwo wielorodzinne.

3) Przedmiotowy teren graniczy z terenem zabudowy 
wielorodzinnej – MW3, gdzie obecnie Firma Semeko 
buduje wysoki budynek wielorodzinny.

4) W dniu 12.04.2007 r. do Biura Planowania Przestrzennego 
zostało złocone pismo z proWb> o uwzglCdnienie na ww. 
działkach takiego samego zapisu, jaki był do tej pory.

5) Wniosek o uwzglCdnienie w nowym planie na ww. 
działkach zabudowy wielorodzinnej, co jest oznaczone 
symbolem MW2.

 Do pisma doł>czono kserokopie wydanej decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 

decyzji zmieniaj>cej powycsz> w zakresie terminu 
wacnoWci.

 Ponadto w uzupełnieniu PaMstwo Skroccy złocyli pismo 
zawieraj>ce dwie koncepcje zabudowy działki. Obie 
spełniaj> wszystkie warunki, jakie powinien spełniać 
budynek wielorodzinny do 3 kondygnacji nadziemnych 
(których wymogi zostały okreWlone w nowym planie MW2) 
przy pow. działki ok. 632 m2.

6) ProWba o realizacjC na działce:
a) zabudowy wielorodzinnej do 3 kondygnacji nadziem-

nych (po maks. 3 mieszkania na kondygnacji – razem 
maks. 9 mieszkaM) w budynkach o dachach płaskich 
od str. miejsc postojowych ogólnodostCpnych, lub

b) zabudowy budynkiem wielorodzinnym do 2 kondy-
gnacji nadziemnych z poddaszem ucytkowym, po 
maks. 3 mieszkania na 1 kondygnacji + 2 mieszkania 
na poddaszu ucytkowym, razem maks. 8 mieszkaM, 
dach spadzisty.

7) Na parterze ww. budynku wielorodzinnego proszC o 
mocliwoWć usług nieuci>cliwych tak jak obecnie jest to 
okreWlone na terenie 028 MN2 i 069 MW3.

8) WysokoWć zabudowy do 14,0 m - tak jak to zostało 
okreWlone dla terenu MW2 – zabudowa wielorodzinna 
niska (poniewac przy prowadzeniu usług w parterze 
budynku wymagana jest wysokoWć 3,5m).

9) Warunki scalania i podziału nieruchomoWci – min. 
powierzchnia zabudowy 240 m2, mocliwoWć ł>czenia 2 
działek nalec>cych do jednego właWciciela).

Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił uwagC w czCWci:
Dopuszczono na terenie 029 zabudowC wielorodzinn> 

realizowan> w budynkach zawieraj>cych do czterech miesz-
kaM (MW1):
— intensywnoWć zabudowy do 0,75,
— powierzchnia zabudowy do 0,25 pow. działki,
— minimalna powierzchnia działki budowlanej 150m2/

mieszkanie.
Zgodnie z definicj> zawart> w § 2 ust. 1 w przypadku 

zabudowy wielorodzinnej realizowanej w budynkach do 4 
mieszkaM projekt planu dopuszcza w parterach budynków 
usytuowanych wzdłuc ulic publicznych lokalizacjC wydzielo-
nych lokali ucytkowych dla usług stanowi>cych uzupełnienie 
funkcji mieszkaniowej i niezakłócaj>cych jej. Dopuszczono 
na terenie 029 dachy płaskie - przy wysokoWci do 11,0 m 
(3 kondygnacje nadziemne). Projekt planu nie wyklucza 
ł>czenia odrCbnych działek ewidencyjnych nalec>cych do 
jednego właWciciela w jedn> działkC budowlan> stanowi>c> 
ich sumC.

NieuwzglCdnienie czCWci uwagi złoconej przez BeatC 
i Wacława Skrockich uzasadnia siC nastCpuj>co:
Nie uwzglCdnia siC wniosku o dopuszczenie zabudowy MW2 
– zabudowa wielorodzinna niska (realizowana w budynkach 
do 4 kondygnacji) z uwagi na:
— istniej>c> w najblicszym otoczeniu zabudowC 

jednorodzinn>
— mał> powierzchniC działki, która nie pozwala na 

zapewnienie właWciwych warunków wypoczynku 
mieszkaMców na terenie działki.

Wprowadzenie zabudowy o proponowanej liczbie mieszkaM 
8 lub 9 odbiegałoby od standardów i charakteru s>siedniej 
zabudowy jednorodzinnej wpływaj>c negatywnie na jakoWć 
przestrzeni i obnicaj>c standardy zamieszkiwania. Zabudo-
wa wielorodzinna realizowana w budynkach do 4 mieszkaM 
w najwiCkszym stopniu nawi>zuje do istniej>cej w s>siedz-
twie zabudowy jednorodzinnej oraz zapewnia zblicony cha-
rakter ucytkowania przestrzeni. WysokoWć budynku do 12,0 
(przy zastosowaniu dachu stromego) lub do 11,0 m (przy 
zastosowaniu dachu płaskiego) pozwala na umieszczenie 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 94 — 7353 — Poz. 1931

usług w parterze.
53. „Clinica Medica” Sp. z o.o. złocyła nw. uwagC:
Wnioski dotycz>ce działek nr 400/249 i 402/250 przy ul. 
Mireckiego:
1) wyodrCbnienie terenu byłego kina Fala ze strefy 071 

MW3,U oznaczaj>c ten teren dodatkowym numerem,
2) regulacja linii zabudowy w odległoWci 2,0 m od ci>gu 

pieszo – jezdnego 164 KDW-X,
3) zwiCkszenie wskaanika powierzchni zabudowy do 0,60,
4) zwiCkszenie wskaanika intensywnoWci zabudowy do 2,5 

– 3,0,
5) nie odnoszenie wskaanika miejsc postojowych do 

powierzchni ucytkowych budynku, poniewac nie jest to 
wskaanik adekwatny do liczby pacjentów. W istniej>cej 
zabudowie nie ma mocliwoWci zbilansowania miejsc 
postojowych. W przypadku wyburzenia budynku 
istnieje mocliwoWć lokalizacji miejsc postojowych w 
podpiwniczeniu.

6) wskazanie miejsca wjazdu na teren działki od ul. 
Komandorskiej,

7) okreWlenie wysokoWci budynku do 5 kondygnacji, do ok. 
18 m.

Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił uwagC w czCWci:
Ad 3) Ustalono dla zabudowy usługowej na terenie 071 

MW3,U wskaanik powierzchni zabudowy do 0,70
Ad 4) Ustalono dla zabudowy usługowej na terenie 071 

MW3 wskaanik intensywnoWci zabudowy do 2,5.
Ad 5) Wprowadzono zmniejszone wskaaniki parkingowe 

do obliczenia wymaganej liczby miejsc postojowych dla 
zabudowy usługowej zlokalizowanej w pasie pomiCdzy ul. 
Morsk> i ul. Orlicz – Dreszera, tj. min. 2 miejsca postojowe 
na 100 m2 powierzchni ucytkowej. RównoczeWnie dla zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej usytuowanej w pasie 
pomiCdzy ul. Morsk> i ul. Orlicz – Dreszera, wprowadzono 
równiec obnicony wskaanik dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: min. 1 miejsce na 1 mieszkanie.

NieuwzglCdnienie czCWci uwagi złoconej przez „ClinicC 
MedicC” Sp. z o.o. uzasadnia siC nastCpuj>co:

Ad 1) Zmienione wskaaniki bCd> odniesione do zabudowy 
usługowej w ramach terenu 071 MW3 – nie ma potrzeby 
wyodrCbniania dodatkowego terenu.

Ad 2) Plan miejscowy nie okreWla szczegółowego usy-
tuowania budynków na działce, okreWla jedynie nieprze-
kraczalne linie zabudowy. OdległoWci zabudowy od dróg 
reguluj> inne przepisy szczególne. W zwi>zku z powycszym 
mocliwe jest sytuowanie budynku na granicy z ci>giem 
pieszo – jezdnym wewnCtrznym 164 KDW-X.

Ad 6) Wjazd na teren działki bCdzie wynikał z projektu jej 
zagospodarowania.

Ad 7) Gabaryty projektowanej zabudowy usługowej ogra-
niczone s> mocliwoWci> zapewnienia odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych, charakterem projektowanych usług 
(usługi zdrowia) i wymaganymi st>d wysokoWciami kondy-
gnacji. Brak jest mocliwoWci realizacji zabudowy usługowej 
5-kondygnacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem. 
Projekt planu dopuszcza wysokoWć do 16 m, co pozwala na 
realizacje 4 kondygnacji usługowych.
54. Mariusz Krawczak złocył uwagC zawieraj>c> wniosek 

o zwiCkszenie wskaanika intensywnoWci zabudowy dla 
zabudowy wolno stoj>cej z 0,6 na 0,7 na terenie 028 
MN2.

NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez Mariusza Krawcza-
ka uzasadnia siC nastCpuj>co:
Wskaanik intensywnoWci 0,7 dotyczy terenów, na których 
dopuszcza siC zabudowC wielorodzinn> – do 4 mieszkaM 
i na terenach, na których znajduje siC strefa dopuszczalnej 
lokalizacji usług, stanowi>ca znaczn> czCWć tych terenów. 
Dla zabudowy jednorodzinnej ustalono wskaanik 0,60, który 

pozwala na działkach o powierzchni 600 m2 na realizacjC 
budynku o powierzchni całkowitej do 360 m2. Powierzchnia 
ta jest wystarczaj>ca dla funkcjonalnie rozwi>zanego domu 
jednorodzinnego.
55. Piotr Zdziennicki złocył nw. uwagC:
I.1) Oczekuj>c równoprawnoWci traktowania wnosi o zmianC 

przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 005 MN2 
- z ustaleniem parametrów identycznych jak dla 
pobliskiego terenu 055 MW2.

I.2a) Definicja wysokoWci zabudowy zawarta w projekcie 
planu jest wysokoWci> niemocliw> do okreWlenia, jako ce 
pomiCdzy kalenic> a terenem znajduj>cym siC ponicej 
jest nieskoMczona liczba wysokoWci.
Propozycja definicji wysokoWci budynku:
a) „Przez wysokoWć budynku rozumie siC pionowy 

dystans pomiCdzy jego najwycszym punktem budow-
lanym z wył>czeniem kominów, a najwycsz> naturaln> 
rzCdn> terenu przylegaj>cego do Wciany zewnCtrznej 
budynku”,

 lub b) „Przez wysokoWć budynku rozumie siC pionowy 
dystans pomiCdzy jego najwycszym punktem budow-
lanym z wył>czeniem kominów, a najnicsz> naturaln> 
rzCdn> terenu przylegaj>cego do Wciany zewnCtrznej 
budynku”.

I.2b) Propozycja definicji „naturalnej rzCdnej terenu” 
– „Przez naturaln> rzCdn> terenu rozumie siC rzCdn> 
przedstawion> na mapie przeznaczonej dla celów 
projektowych”. Jeceli ta definicja nie znajdzie aprobaty 
alternatyw> jest wykonanie całej mapy zasadniczej jako 
mapy przeznaczonej do celów projektowych.

I.2c) Wniosek o adnotacjC, ic mapa, na której został 
sporz>dzony plan jest map> dla celów informacyjnych 
lub map> przeznaczona jest do celów projektowych. 
Adnotacja taka w sposób jednoznaczny sytuuje prawnie 
wszystkie spory inwestorów z organem wydaj>cym 
póaniej decyzje zatwierdzaj>ce projekty budowlane.

I.3a) W ustaleniach planu przez zabudowC blianiacz> 
rozumie siC równiec przypadek „gdy jedna Wciana 
projektowanego obiektu przylega do…granicy działki 
s>siedniej”.

 Propozycja wprowadzenia ustalenia, ic przez zabudowC 
blianiacz> rozumie siC równiec przypadek „gdy jedna 
Wciana projektowanego obiektu przylegać ma do 
granicy działki s>siedniej pod warunkiem, ce na działce 
s>siedniej istnieje w dniu zatwierdzenia projektu budynek 
przyległy do tej granicy na zasadach okreWlonych 
kodeksem budowlanym, b>da właWciciel niezabudowanej 
działki s>siedzkiej wyraca na piWmie akceptacje dla 
przedłoconego do zatwierdzenia projektu budowlanego 
budynku blianiaczego przyległego do wspólnej granicy”.

I.3b) W jCzyku potocznym „gabaryty” to ł>cznie 
przedstawione trzy wymiary okreWlaj>ce obiekt 
przestrzennie. Zwrot „gabaryty” zdefiniowany ustaleniami 
planu dwuwymiarowo rodzić moce spory prawne w 
interpretacji planu. Propozycja likwidacji zwrotu gabaryty 
i szerokoWci elewacji frontowej.

I.3c) Propozycje dotycz>ce definicji wysokoWci zabudowy:
a) Przy uznaniu zasadnoWci uwagi zawartej w pkt 2a 

propozycja wprowadzenia ustalenia, ic „wysokoWć 
zabudowy wynosić moce co najwycej 9 m, przy 
uwzglCdnieniu ustaleM zawartych w § 12 1.2a oraz 
załoceniu, ic kondygnacja mieszkalna moce znajdo-
wać siC w poddaszu”.

b) W przypadku, jeceli przez niewłaWciwe uznane zosta-
nie powycsze uzupełnienie definicji wysokoWci zawartej 
w § 121.2a propozycja uzupełnienia definicji wysoko-
Wci (ustalonej w pkt 2b) „WysokoWć zabudowy wynosić 
moce co najwycej 9 m dla terenu o spadku do 5%; dla 
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spadków wiCkszych – wysokoWć budynku równa 9 m, 
moce być zwiCkszona o rócnice pomiCdzy poziomem 
posadzki najnicszej kondygnacji nadziemnej i najnic-
szego z poziomów terenu naturalnego przyległego do 
budynku, przy uwzglCdnieniu ustaleM zawartych w § 12 
1.2a, oraz załoceniu dla obu przypadków, ic kondygna-
cja mieszkalna moce znajdować siC w poddaszu”.

I.3d) Propozycja wprowadzenia ustalenia, ic „wysokoWć 
zabudowy wynosić moce co najwycej 9 m, przy 
uwzglCdnieniu ustaleM zawartych (i zgodnych ze 
zgłoszonymi propozycjami) w § 12.1.2a”. W Wwietle 
powycszego propozycja likwidacji niejednoznacznego 
i zbCdnego – w Wwietle przedstawionej wycej propozycji 
– pojCcia „miejsca o zrócnicowanym ukształtowaniu 
terenu”.

II.1) Plan ustala dostCp do działki 636/84 na długoWci 6 
m od płn. – wsch. granicy działki. Obecnie działka ma 
zapewniony dostCp na długoWci 27,5 m wzdłuc całej płn. 
– wsch. granicy, co zapewnia zarówno mocliwoWć dojazdu 
do istniej>cego garacu jak i mocliwoWć podziału działki o 
pow. 824 m2 lini> prostopadł> do drogi dojazdowej (co 
umocliwi realizacjC dwóch domów jednorodzinnych w 
zabudowie blianiaczej). Ustalenia planu uniemocliwiaj> 
obie te rzeczy.

 b>danie nie powodowania obnicenia wartoWci rynkowej 
nieruchomoWci. b>danie uhonorowania ustaleniami planu 
istniej>cej zasady dostCpu do nieruchomoWci.

II.2) b>danie zapewnienia w miejscowym planie dostCpu do 
działki nr 636/84 w formie słucebnoWci gruntowej – jak to 
miało miejsce dotychczas na podstawie wyroku s>du 
pierwszej instancji.

 Wniosek ustalenia przez rzeczoznawcC maj>tkowego w 
formule metody KNr w „prognozie skutków finansowych 
uchwalenia planu miejscowego” wielkoWci strat, które 
poniesie składaj>cy uwagC - właWciciel działki nr 636/
84, wskutek proponowanych ustaleM planu. Ustalenia 
planu wymuszaj>ce dojazd do działki z ul. Stoigniewa, 
tzn. niezgodne z dotychczas funkcjonuj>cym dojazdem, 
oznaczaj> dodatkowe koszty, jakie nalecałoby ponieWć w 
zwi>zku z realizacj> takiego dojazdu.

III.1) Propozycja sprawdzenia wykonanego projektu planu 
przez zawodowca. Niewykluczone, ce podobne uwagi 
dotyczyć mog> innych nieruchomoWci na obszarze 
planu. Pismo zawiera zał>czniki graficzne.

Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił uwagC w czCWci:
Ad II.1) i II 2) W zapisach projektu planu skorygowano opis 
dojazdów do terenu 005 MN2, aby dopuszczony był dojazd 
do działki nr 636/84 z ul. Leszczynki. Plan miejscowy nie 
ustala słucebnoWci przejazdu. SłucebnoWć moce być ustalo-
na w drodze porozumienia lub na drodze s>dowej. Słuceb-
noWć moce dotyczyć równiec czCWci działki 699/84, z której 
(wg tekstu składaj>cego uwagC) istnieje dojazd do garacu.
NieuwzglCdnienie czCWci uwagi złoconej przez Piotra 
Zdziennickiego uzasadnia siC nastCpuj>co:

Ad I.1) W południowej czCWci obszaru opracowania zlo-
kalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Działka nr 636/84 s>siaduje bezpoWrednio z istniej>cymi 
budynkami jednorodzinnymi. Charakter istniej>cej w 
otoczeniu zabudowy, niewielka powierzchnia działki jak 
i utrudniony dojazd do działki przes>dziły o przeznaczeniu 
jej pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

Wskazany w uwadze pojedynczy blok wielorodzinny, 
połocony przy s>siedniej ulicy, ma charakter nienawi>zu-
j>cy do otoczenia, obcy pod wzglCdem przestrzennym i nie 
moce być wyznacznikiem dla nowoprojektowanej zabudo-
wy mieszkaniowej. W planach nalecy przestrzegać zasady 
zachowania ładu przestrzennego, bior>c pod uwagC rodzaj 
i skalC istniej>cej zabudowy, jej wysokoWci, linii zabudowy, a 

takce uwarunkowaM komunikacyjnych i infrastrukturalnych. 
Nie ma cadnych relacji przestrzennych pomiCdzy istniej>cym 
szeregiem zabudowanych działek wzdłuc projektowanego 
ci>gu pieszo–jezdnego 169 KDW-X a budynkiem wieloro-
dzinnym przy ul. Leszczynki, pozwalaj>cych na okreWlenie 
analogicznych cech i parametrów zabudowy.

Ad I.2a) Definicja wysokoWci zabudowy zawarta w projek-
cie planu jest jednoznaczna. Zgodnie z t> definicj> wysokoWć 
nalecy mierzyć od najwycszych opisanych punktów budyn-
ku (z wył>czeniem kominów) do naturalnej rzCdnej terenu. 
Mocna dokonać wielu takich pomiarów, dla rócnych miejsc 
w obrysie budynku (rzut prostopadły), a budynek nie moce 
przekraczać dopuszczalnej wysokoWci w cadnym miejscu 
swojego rzutu.

Ad I.2b) Ustalenia planu miejscowego odnosz> siC do 
treWci mapy, na której plan jest sporz>dzany. Nie mog> 
odnosić siC do mapy wykonywanej po uchwaleniu planu dla 
projektu budowlanego, czyli mapy do celów projektowych, 
której treWć w momencie sporz>dzania planu jest nieznana. 
Ukształtowanie terenu moce ulec zmianie, właWciciel moce 
np. podnieWć poziom terenu. Zmiana ukształtowania terenu 
w obrCbie własnej działki nie jest samowol> budowlan> – nie 
s> to roboty budowlane.

Ad I.2c) Projekt planu wykonany został na kopii mapy 
zasadniczej przyjCtej do zasobów Wydziału Geodezji 
UrzCdu Miasta Gdyni. Odpowiednia adnotacja znajduje siC 
na mapie.

Ad I.3a) W projekcie planu nie definiuje siC zabudowy 
blianiaczej. PojCcie to jest powszechnie znane i dotyczy 
przypadku, gdy dwa jednorodzinne segmenty budynku lub 
dwa budynki jednorodzinne przylegaj> do siebie na wspólnej 
granicy działki. Projekt planu dopuszcza sytuowanie budyn-
ku przy granicy działki w przypadku zabudowy blianiaczej lub 
szeregowej oraz w niektórych, szczegółowo wymienionych 
przypadkach. Niektóre wskaaniki i parametry urbanistyczne 
okreWlono jednakowo dla budynków blianiaczych, skrajne-
go segmentu w zabudowie szeregowej lub pojedynczego 
budynku przylegaj>cego do granicy działki s>siedniej. Nie 
oznacza to automatycznej zgody na takie sytuowanie budyn-
ku w kacdym przypadku.

Ad I.3b) W punkcie dotycz>cym dopuszczalnych gabary-
tów budynku projekt planu okreWla: dopuszczaln> wysokoWć 
zabudowy, szerokoWci elewacji frontowej i bocznej lub w 
zalecnoWci od potrzeb dowolny zestaw spoWród powycszych 
gabarytów. Spełnia to wymagania rozporz>dzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagane-
go zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, które w § 4 pkt 6 wymaga m.in. okreWlenia 
„…gabarytów i wysokoWci projektowanej zabudowy…”

Ad I.3c, 3d) Dopuszczenie podwycszenia budynku o 1,5 
m w miejscach o zrócnicowanym ukształtowaniu terenu 
umocliwia lokalne podwycszenie budynku – np. w miej-
scu skarpy. Zapisy te nie pozwalaj> jednak na realizacjC 
budynku o wysokoWci powiCkszonej o 1,5 m w całym obrysie 
budynku.

Ad II.2) Zarówno ulica 148 KD – X i ci>g pieszo – jezdny 
169 KDW – X znajduj>ce siC na działce nr 699/84 wprawdzie 
s> własnoWci> prywatn>, ale w całoWci jest to działka dro-
gowa figuruj>ca w rejestrze ewidencji gruntów jako „dr”, co 
uzasadnia przyjCte w projekcie planu rozwi>zania dojazdów. 
W zwi>zku z dopuszczeniem w projekcie planu mocliwoWci 
dojazdu do działki nr 636/84 z ul. Leszczynki - zgodnie wnio-
skiem składaj>cego uwagC - wniosek dotycz>cy okreWlenia 
sugerowanych skutków finansowych ustaleM planu staje siC 
bezprzedmiotowy.

Ad III.1) Projekt planu został przygotowywany i spraw-
dzany przez uprawnionych projektantów.
56. Agnieszka Cicha i Teresa Madej złocyły uwagC zawiera-
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j>c> wniosek o powtórne przeanalizowanie przeznaczenia 
działki nr 851 przy ul. Morskiej 179 (pow. 364 m2). W chwili 
przekazania jej przez Urz>d Miasta obecnym właWcicie-
lom przeznaczona była pod zabudowC mieszkaniow>. 
W planie przeznaczona jest na zieleM publiczn>. ProWba 
o wyjaWnienie powycszego problemu i zachowanie 
dawnej ucytecznoWci.

NieuwzglCdnienie uwagi złoconej przez AgnieszkC Cich> 
i TeresC Madej uzasadnia siC nastCpuj>co: Działka nr 875/1 
przy ul. Morskiej znajduje siC na terenie przeznaczonym w 
projekcie planu na zieleM urz>dzon>. Przeznaczenie takie 
wynika z połocenia w pasie istniej>cej juc zieleni urz>dzonej 
oraz z usytuowania działki wzdłuc ul. Morskiej w poblicu 
skrzycowania tej ulicy z Tras> Kwiatkowskiego. Z tego 
wzglCdu na przedmiotowym terenie wystCpuj> znaczne 
przekroczenia poziomów hałasu, dlatego teren nie kwalifi-
kuje siC pod zabudowC o funkcji mieszkaniowej. Działka nr 
875/1 obecnie nie posiada dojazdu. Dojazd od ul. Morskiej 
jest wykluczony z racji klasy technicznej tej ulicy. Od poten-
cjalnego dojazdu od ulicy 132 KD-D 1/2 oddzielona jest 
inn> działk>. Teren działki 875/1 jest zadrzewiony i stanowi 
miejsce rekreacji dla mieszkaMców (przebywanie ludzi na 
przedmiotowym terenie nie zalicza siC do stałego pobytu). 
Z uwagi na powycsze utrzymuje siC przeznaczenie terenu 
pod zieleM.
57. Irena Hinz i Piotr Hinz złocyli uwagC zawierajac> wniosek 
o wprowadzenie dla działki przy ul. Długosza 4 mocliwoWci 
zabudowy wielorodzinnej ze wskaanikiem powierzchni zabu-
dowy 0,41 – 0,45 ze wzglCdu na mał> powierzchniC działki. 
Zmiana jest zasadna, gdyc budynki przy ul. Długosza 6, 8, 
10 s> budynkami wielorodzinnymi (3 – 6 mieszkaM).
Prezydent Miasta Gdyni uwzglCdnił uwagC w czCWci poprzez 
dopuszczenie na terenie 052 zabudowy wielorodzinnej reali-
zowanej w budynkach zawieraj>cych do czterech mieszkaM 
(MW1) w zabudowie zwartej. W zwi>zku z powycszym usta-
lono wskaaniki urbanistyczne i zasady zagospodarowania 
terenu odnosz>ce siC do tego typu zabudowy:
— wskaanik powierzchni zabudowy – do 0,40;
— wskaanik intensywnoWci zabudowy – do 1,2;
— min. powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy
 wielorodzinnej realizowanej w zabudowie zwartej – 100 m2/ 
mieszkanie.
Na terenie 052 dopuszczono dachy płaskie.
NieuwzglCdnienie czCWci uwagi złoconej przez IrenC Hinz 
i Piotra Hinz uzasadnia siC nastCpuj>co:

PrzyjCty wskaanik powierzchni zabudowy do 0,40 na 
działce o pow. 315 m2 oznacza mocliwoWć zrealizowania 126 
m2 powierzchni zabudowy. Powierzchnia ta pozwala na funk-
cjonalne rozwi>zanie mieszkania/mieszkaM w jednej kon-
dygnacji lub realizacjC do 3 mieszkaM rozmieszczonych na 
3 kondygnacjach (przy uwzglCdnieniu innych parametrów/
wskaaników urbanistycznych). Bardzo mała powierzchnia 
działki ogranicza mocliwoWci zabudowy ze wzglCdu na 
koniecznoWć zapewnienia na jej terenie powierzchni wypo-
czynkowej - biologicznie czynnej oraz miejsc parkingowych. 
PrzyjCta wielkoWć wskaanika (do 0,40) odpowiada wielkoWci 
przyjCtej w projekcie planu dla zabudowy zwartej (szerego-
wej) i przekracza Wredni> wynikaj>c> z analizy zabudowy 
s>siedniej (0,35) oraz wielkoWć okreWlon> w wydanej decyzji 
o warunkach zabudowy (0,35 i 0,39).

   Zał>cznik nr 3
   do uchwały nr XXX/668/09 
   Rady Miasta Gdyni 
   z dnia 25 marca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego czCWci dzielnic Leszczynki i Gra-

bówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów 
i DembiMskiego.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania
1. Na obszarze opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci dzielnic 
Leszczynki i Grabówek Gdyni, rejon ulic Orlicz 
– Dreszera, Kalksztajnów i DembiMskiego przewiduje 
siC nastCpuj>ce inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy:

1) inwestycje w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy 
układu komunikacyjnego:
a) przebudowa i rozbudowa ulic:

- skrzycowania ul. Kalksztajnów (107 KD-L i 108 KD-
L) z ul. ul.: Morsk>, Orlicz – Dreszera (106 KD-Z 
1/2) i Sambora (112 KD-L 1/2),

- ul. Kordeckiego (112 KD-L 1/2) do parametrów ul. 
lokalnej – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu 
i obustronnym chodnikiem,

- ul. Leszczynki (114 KD-D 1/2) – jednojezdniowej z 
dwoma pasami ruchu i obustronnym chodnikiem,

- ulicy 115 KD-D 1/2 – jednojezdniowej z dwoma 
pasami ruchu i jednostronnym chodnikiem,

- wschodniego odcinka ul. DembiMskiego (116 KD-
D 1/2) – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu 
i obustronnym chodnikiem,

- ul. DembiMskiego (117 KD-D 1/2) - na odcinku od 
skrzycowania z ul. Sambora w kierunku południo-
wym – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu 
i obustronnym chodnikiem;

b) budowa ulic:
- odcinka ulicy 112 KD-L 1/2 (poł>czenie ul. Sambo-

ra z ul. Kordeckiego) – jednojezdniowej z dwoma 
pasami ruchu i obustronnym chodnikiem,

- 113 KD-D 1/2 (przedłucenie ul. Orlicz – Dreszera) 
– jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu i jedno-
stronnym chodnikiem,

- zachodniego odcinka ulicy 116 KD-D 1/2 (poł>-
czenie ul. Leszczynki z ul. DembiMskiego) - jedno-
jezdniowej z dwoma pasami ruchu i obustronnym 
chodnikiem,

- 118 KD-D 1/2 – jednojezdniowej z dwoma pasami 
ruchu i jednostronnym chodnikiem,

- 123 KD-D 1/2 (poł>czenie odcinków ul. Sambora) 
– jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu i obu-
stronnym chodnikiem,

- południowego odcinka ulicy 124 KD-D 1/2 (przedłu-
cenie ul. DembiMskiego) – jednojezdniowej z dwoma 
pasami ruchu i jednostronnym chodnikiem,

- 133 KD-D 1/2, 134 KD-D 1/2, 135 KD-D 1/2 – jed-
nojezdniowej z dwoma pasami ruchu i obustronnym 
chodnikiem;

c) budowa ci>gów pieszo – jezdnych, pieszych oraz 
pieszo – jezdnych wewnCtrznych;

d) budowa Wciecek rowerowych;
2) inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy sieci infra-

struktury technicznej:
a) przebudowa i rozbudowa sieci wodoci>gowej 

dostosowana do projektowanego przebiegu ulic; 
rozbudowa stacji podnoszenia ciWnienia przy ul. 
DembiMskiego (teren 029 MN2) i budowa nowej 
stacji podnoszenia ciWnienia przy ul. Orlicz – Dre-
szera (teren 061 MW3);

b) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dostosowana 
do projektowanego przebiegu ulic; w południowej 
czCWci terenu opracowania na tzw. górnym tara-
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sie oprócz sieci grawitacyjnej budowa kanalizacji 
ciWnieniowej;

c) przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji desz-
czowej; przebudowa kolektorów zbiorczych w ul. 
ul.: Kalksztajnów, Komandorskiej, Stoigniewa, 
Sambora, Kordeckiego, Przybyszewskiego (ac do 
basenów portowych); budowa zbiorników retencyj-
nych otwartych lub podziemnych;

d) rozbudowa sieci elektroenergetycznej – rozdzielczej 

sieci kablowej 15 kV, stacji transformatorowych 15/
0,4 kV oraz rozdzielczej sieci kablowej 0,4 kV;

e) przebudowa i rozbudowa sieci gazowej niskiego 
ciWnienia.

2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych 
elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem 
własnym gminy i moce być finansowana z budcetu Miasta 
Gdyni lub współfinansowana ze Wrodków zewnCtrznych.

3. Nie okreWla siC szczegółowego harmonogramu realizacji 
wycej wymienionych inwestycji.

1932

 UCHWAŁA Nr XXVI/190/2009

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

 z dnia 26 lutego 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci obrCbu geodezyjnego        

Nowa Karczma (Piaski)

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 
poz. 1237, Nr 220 poz. 1413)) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 i 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 
327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 
180 poz. 1111 i nr 223 poz. 1458)) Rada Miejska w Krynicy 
Morskiej uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Maj>c na uwadze ustalenia “Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krynicy 
Morskiej” uchwalonego uchwał> nr III/24/02 Rady Miasta 
Krynica Morska z 30 grudnia 2002 r. i uchwala siC miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego czCWci obrCbu 
geodezyjnego Nowa Karczma (Piaski) oraz fragment 
terenu połocony w rejonie „Wielbł>dziego Garbu”, zwany 
dalej “planem”, obejmuj>cy teren o ł>cznej powierzchni ok. 
63,33 ha w granicach, które przebiegaj>:
- od północy północn> granic> działki ewid. nr 10/1, wzdłuc 

obszarów leWnych, granicy z terenami zainwestowanymi, 
ulicy Bursztynowej oraz dróg leWnych ł>cznie z 
fragmentami terenów połoconych w s>siedztwie morskiej 
przystani rybackiej od strony Zatoki GdaMskiej i terenu w 
rejonie starej latarni morskiej,

- od wschodu wzdłuc obszarów leWnych do Zalewu 
WiWlanego,

- od południa wzdłuc brzegu Zalewu WiWlanego,
- od zachodu od Zalewu WiWlanego przez drogC 

wojewódzk> nr 501 wzdłuc granic obszarów leWnych, po 

zachodniej granicy działki ewid. nr 10/1 do plac Zatoki 
GdaMskiej.

§ 2

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na dwie grupy 
terenów połoconych w rejonie Piasków i „Wielbł>dziego 
Garbu”, oznaczonych odrCbn> numeracj>. 

 Teren „Wielbł>dziego Garbu” poprzedzono oznaczeniem 
literowym „WG”, tereny komunikacji w rejonie Piasków 
oznaczono numeracj> poprzedzon> cyfr> „0”.
Dla terenów połoconych na obszarze planu:

 w rejonie Piasków ustala siC podział na 58 terenów 
oznaczonych symbolami od 1 do 58;

 w rejonie „Wielbł>dziego Garbu” ustala siC oznaczenie 
WG1;

 dla komunikacji ustala siC podział na 16 terenów 
oznaczonych symbolami od 01 do 016;
oraz ich przeznaczenie wg nastCpuj>cej klasyfikacji:
U – Tereny zabudowy usługowej
UO – Tereny usług z zakresu edukacji
Usk - Tereny usług sakralnych i koWcielnych
UT – Tereny usług turystyki, wypoczynku i rehabilitacji
US – Tereny usług sportu i rekreacji
RU – PrzystaM rybacka/przystaM morska

 MU – Tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami
ZP – Tereny zieleni urz>dzonej
ZPL – Tereny parków leWnych

 Zlu – Tereny leWne z dopuszczeniem sezonowego 
ucytkowania usługowego
ZL – Tereny lasów
ZE – Tereny zieleni o wiod>cej funkcji ekologicznej
ZPO – Tereny zieleni ochronnej na skarpach
ZC – Tereny cmentarzy
WM – Tereny wód powierzchniowych morskich
UP – Tereny parkingów ogólnodostCpnych
E – Tereny urz>dzeM elektroenergetycznych
W – Tereny urz>dzeM wodoci>gowych


