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UCHWAŁA NR XV/284/11 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 21 grudnia 2011 roku 
 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy ObłuŜe w Gdyni, tzw. osiedla 
„Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka  
i E. Kwiatkowskiego. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami2) Rada 
Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1 

Po stwierdzeniu,  Ŝe plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gdyni, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XVII/400/08 z 27 lutego 2008 r., 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy ObłuŜe w Gdyni, tzw. 
osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego, oznaczony 
numerem ewidencyjnym 0304, obejmujący obszar o powierzchni 55,43 ha, którego granice 
przebiegają: 
− od północy – wzdłuŜ linii rozgraniczającej ulicy Płk. S. Dąbka, 
− od wschodu – wzdłuŜ wschodniej granicy terenu szkół przy ulicy Płk. S. Dąbka 207, wzdłuŜ 

granicy terenu parkowego w rejonie ulicy Piekarskiej, wzdłuŜ linii rozgraniczającej ulicy 
Białowieskiej, dalej granicą zabudowy przy ul. Robotniczej, wzdłuŜ ulicy Krawieckiej, następnie 
na południe do ulicy Adm. J. Unruga obejmując teren przedszkola przy ulicy Krawieckiej 35,   

− od południa – ulicą Adm. J. Unruga, 
− od zachodu – wzdłuŜ linii rozgraniczającej ulicy E. Kwiatkowskiego, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 122 tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, 
oznaczone numerami trzycyfrowymi od 001 do 122 oraz przeznaczenie terenów od 001 do 122 
oznaczonych symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi zgodnie z poniŜszą klasyfikacją: 
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej: 

a) MN1 – Zabudowa jednorodzinna wolno stojąca 
Dopuszcza się wydzielenie w budynkach nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

                                                      
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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 
roku, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241., z 2010 roku, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 
2011 roku Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281. 
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, z 2010 roku, Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 roku Nr 32 poz. 159, Nr 153, poz. 901. 
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powierzchni całkowitej budynku dla usług stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej 
i niezakłócających jej. 
b) MN2 – Zabudowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza 
Dopuszczenie wydzielenia lokali jak dla terenów MN1. 
c) MN3 – Zabudowa jednorodzinna 
Dopuszcza się wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej – budynki wolno stojące albo 
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Dopuszczenie wydzielenia lokali jak dla 
terenów MN1. 
d) MW1 – Zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 mieszkań 
Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w budynkach zawierających do 4 mieszkań 
(zgodnie z zapisami w kartach terenów). W parterach budynków usytuowanych wzdłuŜ ulic 
publicznych dopuszcza się lokalizację wydzielonych lokali uŜytkowych dla usług stanowiących 
uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i niezakłócających jej. 
e) MW2 – Zabudowa wielorodzinna niska 
Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w budynkach do 4 kondygnacji nadziemnych. W 
parterach budynków usytuowanych wzdłuŜ ulic publicznych dopuszcza się lokalizację 
wydzielonych lokali uŜytkowych dla usług stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej 
i niezakłócających jej. 
f) MW3 – Zabudowa wielorodzinna 
W parterach budynków usytuowanych wzdłuŜ ulic publicznych dopuszcza się lokalizację 
wydzielonych lokali uŜytkowych dla usług stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i 
niezakłócających jej. 

2) Tereny zabudowy usługowej: 
a) U – Zabudowa usługowa 
Wszelkie rodzaje usług konsumpcyjnych i ogólnospołecznych, w tym obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedaŜy do 2000 m2, których funkcjonowanie na danym terenie jest zgodne 
z zasadami zabudowy i zagospodarowania określonymi w danej karcie terenu. 
b) UK – Usługi kultury 
c) UO – Usługi oświaty i wychowania 

3) Tereny zieleni i wód: 
a) ZP – Zieleń urządzona 
b) ZE – Zieleń ekologiczno – krajobrazowa 
Tereny zieleni przeznaczone do utrzymania i rozwoju struktur przyrodniczych niewymagające 
urządzenia i stałej pielęgnacji. W szczególności są to tereny zadrzewień i zarośli, muraw 
i wrzosowisk, torfowisk, cieków, oczek wodnych oraz zespoły roślinności bagiennej, trwałe, 
półnaturalne łąki i pastwiska. 
c) ZC – Cmentarze 

4) Tereny komunikacji: 
a) KD-Z j/p – Ulice publiczne zbiorcze (j – liczba jezdni, p – liczba pasów ruchu) 
b) KD-L j/p – Ulice publiczne lokalne (j – liczba jezdni, p – liczba pasów ruchu) 
c) KD-D j/p  – Ulice publiczne dojazdowe (j – liczba jezdni, p – liczba pasów ruchu) 
d) KD-X – Wydzielone publiczne: place, ciągi piesze, pieszo – jezdne i rowerowe  
e) KDW  – Ulice wewnętrzne 
f) KDW -X – Ciągi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe wewnętrzne 
g) KS  – Tereny urządzeń komunikacji samochodowej 

5) Tereny infrastruktury technicznej: 
a) E – Tereny urządzeń elektroenergetycznych 
b) C – Tereny urządzeń ciepłownictwa 
c) T – Tereny urządzeń telekomunikacji 

2. Usługi niezakłócające funkcji mieszkaniowej – to usługi o nieuciąŜliwym charakterze, których 
funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska 
przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, nie wywołuje innych zakłóceń funkcji mieszkaniowej 
takich jak: nieakceptowane naruszenie przestrzeni półprywatnych (klatki schodowe, ogródki lub 
dziedzińce w części mieszkalnej) przez klientów usług, zakłócenie ciszy nocnej, wytwarzanie takich 
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ilości odpadów, których gromadzenie narusza estetykę środowiska mieszkalnego itp., a ich lokalizacja 
uzyskała zgodę współwłaścicieli nieruchomości. 

3. Funkcja wyłączona jest to sposób uŜytkowania niepoŜądany na danym terenie wydzielonym 
liniami rozgraniczającymi i mimo, Ŝe mieści się w opisanym w ust. 1 ogólnym zakresie określającym 
przeznaczenie terenów, to na danym terenie nie jest dopuszczony. 

4. Funkcja adaptowana jest to istniejący sposób uŜytkowania, niemieszczący się w opisanym w ust. 1 
ogólnym zakresie określającym przeznaczenie terenów, które plan utrzymuje, uznając za zgodne 
z planem i umoŜliwiając działania inwestycyjne w zakresie tego sposobu uŜytkowania oraz jego 
przekształcenie na inne, zgodne z przeznaczeniem danego terenu. 

5. Zakres sposobów uŜytkowania dopuszczonych na danym terenie wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi jest ograniczony lub uzupełniony zapisami, określającymi funkcje wyłączone 
i adaptowane, zawartymi w karcie danego terenu w § 13. 

6. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego sposobu kształtowania 
zabudowy, dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zawarte 
są w kartach odpowiednich terenów w § 13. 

§ 3 

1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru objętego 
planem: 
1) kształtowanie osnowy ekologicznej obszaru objętego planem i powiązań przyrodniczych 

z otoczeniem zapewniające ciągłość funkcjonowania struktur przyrodniczych poprzez: 
a) zachowanie istniejących terenów cennych przyrodniczo (terenów zadrzewionych); 
b) ustalenie przeznaczenia terenów tworzących system powiązań przyrodniczych pod róŜne 

kategorie zieleni: urządzonej, ekologiczno – krajobrazowej, terenów wyłączonych z zabudowy 
do zagospodarowania w formie zieleni w granicach działek budowlanych; 

c) wprowadzenie obowiązku realizacji zieleni wysokiej w liniach rozgraniczających niektórych 
ulic; 

2) ograniczenie intensywności i gabarytów zabudowy w celu ochrony walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych obszaru, w tym ograniczenie wysokości zabudowy na terenach o duŜych 
spadkach terenu; 

3) kształtowanie struktury przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania i struktury 
własności; 

4) kształtowanie zabudowy w nawiązaniu do wartościowej zabudowy sąsiedniej – w zakresie 
gabarytów, formy architektonicznej, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 

5) odpowiednie kształtowanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym ulic i placów, 
tworzących warunki publicznej aktywności oraz stanowiących miejsca toŜsamości i identyfikacji 
przestrzeni; 

6) wykorzystanie walorów krajobrazowych, ochrona panoram widocznych z najwaŜniejszych 
punktów widokowych na obszarze objętym planem. 

2. Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, odnoszące się 
do poszczególnych terenów połoŜonych na obszarze objętym planem, zawarto w kartach tych terenów 
w § 13. 

§ 4 

1. Na obszarze objętym planem nie występują prawnie ustanowione formy ochrony przyrody. 

2. Szczegółowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, odnoszące się do 
poszczególnych terenów połoŜonych na obszarze objętym planem, zawarto w kartach tych terenów 
w § 13. 

§ 5 

1. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) na obszarze objętym planem nie występują obiekty dziedzictwa lub dóbr kultury podlegające 

ochronie na podstawie przepisów odrębnych; 
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2) na obszarze objętym planem ustala się strefę ochrony konserwatorskiej kształtowania nowej 
przestrzeni kulturowej o cechach inspirowanych tradycją dawnego zespołu wsi ObłuŜe, oznaczoną 
na rysunku planu, w której obowiązują: 
a) ochrona jednorodnej formy architektonicznej budynków tworzących zespół zabudowy; 
b) kształtowanie nowej zabudowy w zgodzie ze skalą i tradycją przestrzenno-historyczną 

zespołu, o architekturze i bryle inspirowanej architekturą wiejską okolic Gdyni z końca XIX 
i początku XX wieku; 

c) dla nowoprojektowanej zabudowy, dopuszczonej zgodnie z ustaleniami zawartymi w kartach 
terenów, ustala się wymóg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy tradycyjnej; zastosowanie kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, 
beŜu, popielu lub wynikającej z zastosowania tradycyjnych materiałów naturalnych takich jak: 
cegła, drewno; 

d) wszelkie zmiany zagospodarowania terenu oraz prowadzenie robót budowlanych, mogących 
zmienić wygląd obiektów usytuowanych w strefie wymagają uzgodnienia z właściwym 
konserwatorem zabytków; 

3) na obszarze objętym planem ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznego terenu 
cmentarza rzymsko-katolickiego z okresu międzywojennego i wojennego, oznaczoną na rysunku 
planu, w której obowiązuje: 
a) ochrona historycznych grobów; 

4) ustala się ochronę konserwatorską obiektów historycznych w podziale na grupy obiektów 
wg poniŜszych zasad: 
a) grupa A – obiekty o wysokich walorach kulturowych obejmująca: 

− budynki historyczne o wysokich, wyróŜniających się walorach architektonicznych 
(indywidualnej formie budowlanej, niepowtarzalnym detalu itp.); obiekty autentyczne, 
w których ewentualne współczesne przekształcenia są nieznaczne: 
i) budynek szkolny ul. Płk. S. Dąbka 277; 

b) grupa B – obiekty o walorach kulturowych obejmująca: 
− budynki historyczne o charakterystycznej i tradycyjnej formie architektonicznej, nie 

wyróŜniające się szczególnymi cechami indywidualnymi, lecz wartościowe w skali 
zespołu; niektóre z nich uległy współczesnym przekształceniom, zachowując jednak 
czytelną historyczną formę: 
i)   budynek mieszkalny, ul. Bednarska 13, 
ii)    budynek mieszkalny, ul. Bednarska 16, 
iii)    budynek mieszkalny, ul. Robotnicza 1, 
iv)   budynek mieszkalny, ul. Adm. J. Unruga 46; 

c) grupa C – obiekty o walorach kulturowych, moŜliwe do przekształceń obejmująca: 
− budynki historyczne o tradycyjnej formie architektonicznej, nie wyróŜniające się 

szczególnymi cechami indywidualnymi; ze względu na niewielki udział i zły stan 
techniczny zachowanej substancji zabytkowej utrzymanie tych obiektów nie jest 
wymagane: 
i) budynek mieszkalny, ul. Czeladnicza 5, 
ii)  budynek mieszkalny, ul. Kołodziejska 28, 
iii)  budynek mieszkalny, ul. E. Kwiatkowskiego 104/104A, 
iv) budynek mieszkalny, ul. Tokarska 5, 
v) budynek mieszkalny, ul. Tokarska 10, 
vi) budynek gospodarczy, ul. Tokarska 10, 
vii)  budynek mieszkalny, ul. Tokarska 11; 

d) dla obiektów grupy A obowiązuje ochrona zabytkowej formy i substancji budynku tj.  
zachowanie w niezmienionej postaci bryły, elewacji oraz dachu budynku, ochrona 
zabytkowych detali architektonicznych, w tym stolarki; dopuszcza się wymianę technicznie 
zuŜytych elementów budynku (okien, drzwi itd.) pod warunkiem zachowania pierwotnej 
tradycyjnej formy tych elementów; 

e) w przypadku zniszczenia (lub rozbiórki) części lub całości obiektu grupy A (na skutek 
wypadków losowych lub całkowitego zuŜycia materiału) obowiązuje odtworzenie 
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historycznej bryły obiektu z elewacjami, dachem oraz detalami na podstawie wszelkich 
dostępnych źródeł informacji; 

f) dla obiektów grupy B obowiązuje ochrona historycznej formy i wyrazu architektonicznego 
budynku tj. sposobu ukształtowania bryły, rodzaju i kształtu dachu, zasad kompozycji 
elewacji, rozmieszczenia, proporcji i kształtu stolarki; w uzasadnionych przypadkach ochronie 
podlegają takŜe elementy wykończenia zewnętrznego obiektu, w tym uŜyte materiały 
i technologie mające wpływ na jego wygląd i wyraz architektoniczny; 

g) w przypadku prac budowlanych podejmowanych przy budynkach grupy B, przekształconych 
w sposób naruszający ich wartościową formę historyczną, naleŜy przywrócić formę 
historyczną w zakresie podejmowanych działań; 

h) w razie ingerencji w strukturę budynków grupy C lub ich całkowitej rozbiórki naleŜy je 
udokumentować oraz zachować wartościowe elementy – w uzgodnieniu z właściwym 
konserwatorem zabytków. 

2. Szczegółowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kultury współczesnej, 
odnoszące się do poszczególnych terenów połoŜonych na obszarze objętym planem, zawarto 
w kartach tych terenów w § 13. 

§ 6 

1. Na obszarze objętym planem ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
1) na obszarze objętym planem ustala się: 

a) system ciągów pieszych przebiegających wzdłuŜ ulic oraz na terenach zieleni; 
b) tereny zieleni ogólnodostępnej, w tym zieleń urządzoną, zieleń ekologiczno-krajobrazową 

oraz teren cmentarza; 
c) punkty widokowe zgodnie z rysunkiem planu; 

2) w rejonie usytuowania Pomnika „Pamięci Rozstrzelanych Harcerzy” przy ul. Frezerów, przestrzeń 
kształtować ze szczególnym uwzględnieniem rangi miejsca upamiętniającego młodzieŜ ObłuŜa 
rozstrzelaną przez hitlerowców w dniu 11 XI 1939 r., w sposób umoŜliwiający organizację 
uroczystości przed pomnikiem; 

3) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych uwzględnić potrzeby osób 
niepełnosprawnych i starszych, w tym: 
a) stosując rozwiązania wspomagające ruch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

m.in. rozwiązania jednopoziomowe, pochylnie, windy, odpowiednio zlokalizowane miejsca 
parkingowe dla niepełnosprawnych; 

b) stosując elementy orientacji dla osób niewidomych i słabo widzących, np. płytki fakturowe na 
ciągach pieszych wykorzystujące róŜnice faktury dla orientacji przestrzennej, plany, makiety 
i znaki z informacją ryflowaną, kwietniki zapachowe identyfikujące określone miejsca itp. 

2. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady umieszczania szyldów oraz reklam na 
budynkach i reklam wolno stojących, odpowiadające przeznaczeniu poszczególnych terenów: 
1) zasady ogólne: 

a) kształt i wielkość szyldów i reklam oraz miejsce ich umieszczenia na budynku muszą być 
dostosowane do architektury budynku; przy czym za szyld uwaŜa się jednostronny, płaski 
znak zawierający wyłącznie logo firmowe lub informacje o nazwie firmy, rodzaju 
prowadzonej działalności, dacie załoŜenia firmy; 

b) w przypadku, gdy ilość szyldów na budynku jest większa niŜ jeden, powinny być tej samej 
wielkości i winny być zgrupowane w miarę moŜliwości w jednym miejscu na elewacji; 

c) szyld wraz z konstrukcją nie moŜe sięgać dalej niŜ na 0,12 m od lica budynku; dopuszcza się 
inne formy wolno stojące szyldów w miejscach wskazanych w kartach terenów; 

d) zewnętrzna krawędź konstrukcji reklamy nie moŜe sięgać dalej niŜ 1,00 m od lica ściany 
budynku. W przypadku, gdy konstrukcja reklamy sięga dalej niŜ 0,12 m od lica ściany 
budynku, jej dolna krawędź nie moŜe znajdować się na wysokości mniejszej niŜ 2,40 m  
nad poziomem terenu znajdującego się pod konstrukcją reklamy; 

e) wyklucza się stosowanie oświetlenia pulsacyjnego wszelkich szyldów i reklam; wyklucza się 
stosowanie szyldów i reklam o zmiennym natęŜeniu oświetlenia takich jak telebimy i tablice 
LCD; 
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f) reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach nie będą 
uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem, Ŝe będą umieszczone płasko na ich 
powierzchni, nie będą świecić i nie będą wykraczać poza obrys ich powierzchni; 

2) zasady szczegółowe: 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej: 

− nie dopuszcza się lokalizacji reklam z wyjątkiem szyldów o pow. do 0,6 m² i reklam o 
pow. do 3,0 m² związanych z miejscem prowadzonej działalności gospodarczej lub 
siedzibą firmy, 

− nie dopuszcza się lokalizacji reklam na ogrodzeniach oraz reklam wolno stojących, 
− dopuszcza się zainstalowanie po jednym szyldzie i jednej reklamie na jedną firmę; 

b) tereny zabudowy usługowej: 
− dopuszcza się lokalizację reklam na budynkach – w poziomie parteru, w pasach 

kondygnacji usługowych (poniŜej linii parapetów okien pierwszego piętra nad 
kondygnacją usługową) oraz na fragmentach elewacji pozbawionych okien, 

− nie dopuszcza się lokalizacji reklam na ogrodzeniach oraz reklam wolno stojących; 
c) tereny komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej: 

− nie dopuszcza się lokalizacji reklam, za wyjątkiem systemowych nośników reklamowych 
zlokalizowanych na wiatach przystankowych lub elementach przyjętego systemu 
informacji miejskiej; 

d) tereny zieleni: 
− nie dopuszcza się lokalizacji reklam. 

3. Na obszarze objętym planem ustala się, Ŝe ogrodzenia od strony ulic, ogólnodostępnych ciągów 
pieszych i innych miejsc publicznych powinny być dostosowane do architektury budynków, z którymi 
są związane. 

4. Pozostałe wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, odnoszące się 
do poszczególnych terenów, połoŜonych na obszarze objętym planem, zawarto w kartach tych terenów 
w § 13. 

§ 7 

1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów określono w kartach terenów w § 13. 

2. Ustala się poniŜsze zasady porządkowania zabudowy i zagospodarowania terenów na obszarach 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obejmujących tereny nr 045 MW3 –  050 MW3, 051 
MW3,U – 053 MW3,U: 
1) zagospodarowanie działek budowlanych i/lub zespołów zabudowy powinno zapewniać realizację 

niezbędnych dojść, dojazdów, programu parkingowego, placyków gospodarczych i miejsc 
gromadzenia odpadów, a takŜe miejsc zabaw dla dzieci i zieleni rekreacyjnej w ilości 
min. 2,0 m2/10,0 m2 powierzchni uŜytkowej mieszkań; projekt zagospodarowania terenu powinien 
uwzględniać wszystkie niezbędne elementy powyŜszego programu; 

2) dopuszcza się moŜliwość uzupełnień – realizacji nowej zabudowy w granicach nieprzekraczalnych 
linii zabudowy określonych na rysunku planu, jeŜeli istnieje moŜliwość zapewnienia programu 
o którym mowa w pkt. 1; 

3) program parkingowy w obrębie zespołu zabudowy powinien być realizowany w formie: 
parkingów podziemnych, budynków parkingowych wielokondygnacyjnych i/lub parkingów w 
poziomie terenu, wyklucza się realizację boksów garaŜowych; dopuszcza się realizację parkingów 
podziemnych na terenach wyłączonych z zabudowy, przeznaczonych do zagospodarowania w 
formie zieleni rekreacyjnej pod warunkiem urządzenia nad parkingiem trawników lub kwietników 
na podłoŜu zapewniającym ich naturalną wegetację; 

4) dopuszcza się wspólne bilansowanie, w tym łączne obliczanie określonych planem wskaźników 
urbanistycznych, dla zamierzeń inwestycyjnych obejmujących kilka działek budowlanych, części 
lub całe zespoły zabudowy w liniach rozgraniczających, mających na celu realizację programu,  
o którym mowa w pkt. 1 – pod warunkiem opracowania projektu zagospodarowania terenu dla 
całego zamierzenia inwestycyjnego (budowlanego) oraz wspólnej jego realizacji. 
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§ 8 

1. Na obszarze objętym planem znajdują się następujące tereny lub obiekty podlegające ochronie, 
ustalone na podstawie odrębnych przepisów oraz obowiązują następujące szczególne warunki 
zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich uŜytkowaniu: 
1) na obszarze objętym planem występują obszary potencjalnie naraŜone na osuwanie się mas 

ziemnych (oznaczone na rysunku planu); wszelkie inwestycje budowlane na tych terenach 
powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem 
kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności 
skarp, w projekcie budowlanym naleŜy przewidzieć sposób ich zabezpieczenia; 

2) obszar objęty planem znajduje się w granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy przewidzianego do realizacji zadań 
ochrony ze względu na połoŜenie na zbiornikach wód podziemnych. Granice obszaru ochronnego 
określa decyzja Ministra Środowiska nr DG kdh/BJ/489-6273/2000 z dnia 08.06.2000 r. 
NaleŜy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej naraŜonej, brakiem naturalnej 
izolacji uŜytkowego zwierciadła wody, na pionową migrację zanieczyszczeń; 

3) na części obszaru objętego planem występuje oddziaływanie hałasu komunikacyjnego (tereny 
wzdłuŜ ul. Adm. J. Unruga, ul. E. Kwiatkowskiego, ul. Cechowej, ul. Płk. S. Dąbka, ul. 
Frezerów);   występują przekroczenia wartości poziomów dopuszczalnego hałasu określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasów w środowisku.   
W wypadku lokalizowania pomieszczeń chronionych przed hałasem w pierzejach zabudowy 
usytuowanych od strony ww. ulic naleŜy zastosować odpowiednie zabezpieczenia 
przeciwhałasowe w ramach inwestycji (np. zastosować stolarkę dźwiękoszczelną i systemy 
klimatyzacyjne, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjną itp.); 

4) przez obszar objęty planem przebiegają kanały magistrali cieplnej 2xDN500, 2xDN400 i 2xDN 
300. W strefie o szerokości 3,0 m od skrajni kanału lub rurociągu PEHD oraz 2,0 m od 
pozostałych kanałów/rurociągów o wysokich parametrach występują ograniczenia dla zabudowy i 
zagospodarowania. Wszelkie działania inwestycyjne w tych strefach naleŜy uzgodnić z gestorem 
sieci. 
Dopuszcza się zmianę przekrojów i przebiegu kanałów/rurociągów – zmiana ich lokalizacji będzie 
się wiązała ze zmianą wskazanych informacyjnie na rysunku planu granic strefy ograniczeń dla 
zabudowy i zagospodarowania terenu od obiektów infrastruktury technicznej; 

5) przez obszar objęty planem przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV –
ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania według obowiązujących przepisów – obowiązuje 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów. 
Na rysunku planu wskazano informacyjnie strefę ograniczeń od linii wysokiego napięcia 110 kV 
(o szerokości – po 20,0 m od osi linii); działania inwestycyjne w granicach tej strefy winny być 
uzgodnione z gestorem sieci elektroenergetycznej. 
Dopuszcza się zmianę przebiegu linii energetycznej lub/i jej skablowanie w uzgodnieniu 
z gestorem sieci – zmiana lokalizacji lub/i skablowanie linii będzie wiązało się ze zmianą granic 
lub likwidacją strefy ograniczeń dla zabudowy i zagospodarowania terenu, wskazanych 
informacyjnie na rysunku planu; 

6) obszar objęty planem zawiera się w strefie ograniczenia wysokości obiektów budowlanych 
ustalonej dla lotniska wojskowego Oksywie. Dla części tego lotniska prowadzony jest proces 
uruchomiania lotniska cywilnego (przewaŜająca część lotniska połoŜona jest na terenie Gminy 
Kosakowo). Na obszarze objętym planem, występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 
wynikające z ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz rozporządzeń do ww. ustawy, tj.: 
a) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczającej wysokość zabudowy 

i obiektów naturalnych (powierzchni poziomej wewnętrznej – 89,00 m n.p.m.), wyznaczonej 
na postawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie 
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warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska. 
Dla obszarów połoŜonych w zasięgu powierzchni ograniczających, zgodnie z 
rozporządzeniem, obowiązują poniŜsze ograniczenia: 
− wymiary obiektów budowlanych i naturalnych (w tym tymczasowych obiektów 

budowlanych), a takŜe umieszczonych na nich urządzeń oraz urządzeń uŜytych w trakcie 
ich budowy bądź eksploatacji (np. dźwigów budowlanych) nie mogą naruszać 
wyznaczonych powierzchni ograniczających, 

− obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, 
usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia, powinny być niŜsze o co najmniej 10,0 m 
od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające, 

− właściwy organ nadzoru nad lotnictwem moŜe, w przypadkach niepowodujących 
powstania zagroŜenia dla bezpieczeństwa statków powietrznych, udzielić zgody na 
odstąpienie od określonych w rozporządzeniu wymogów dotyczących powierzchni 
ograniczających. 

Dopuszczalne wysokości zabudowy, przyjęte w planie miejscowym, w poszczególnych kartach 
terenów, uwzględniają ograniczenia, wynikające z wyznaczonych powierzchni ograniczających 
lotniska; 
b) na obszarze objętym planem w odległości do 5 km od granicy lotniska zabrania się: 

− budowy lub rozbudowy obiektów, które mogą stanowić źródło Ŝerowania ptaków, 
− hodowania ptaków stanowiących zagroŜenie dla ruchu lotniczego; 

c) wszystkie stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości 50,0 m i więcej podlegają 
zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym. 

2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu, jeŜeli takie 
występują, określono w kartach terenów w § 13. 

§ 9 

Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości połoŜonych na obszarze objętym 
planem określono w kartach terenów w § 13. 

§ 10 

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) układ komunikacyjny obszaru objętego planem powiązany jest z układem zewnętrznym miasta 

poprzez ulice zbiorcze: Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego; 
2) na obszarze objętym planem ustala się realizację następujących elementów układu 

komunikacyjnego: 
a) przebudowa i rozbudowa układu ulicznego: 

− ulicy 071 KD-L 1/2 (ul. Cechowa/Jantarowa) o parametrach ulicy lokalnej – 
jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu i obustronnym chodnikiem, 

− ulic dojazdowych: 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) (ul. Frezerów do skrzyŜowania z ul. 
Perłową), 078 KD-D 1/2 (ul. Kołodziejska), 079 KD-D 1/2 (ul. Rębaczy), 080 KD-D 1/2 
(ul. Tokarska), 081 KD-D 1/2 (ul. Szklarska), 082 KD-D 1/2 (ul. Brukarska), 083 KD-D 
1/2 (ul. Czeladnicza), 084 KD-D 1/2 (ul. Snycerska), 087 KD-D 1/2 (ul. Bednarska), 091 
KD-D 1/2 (ul. Białowieska), 092 KD-D 1/2 (ul. Ciesielska), 093 KD-D 1/2 (ul. 
Czeladnicza),  095 KD-D 1/2 (ul. Cechowa),  

− ciągów pieszo-jezdnych: 099 KD-X (ul. Szewska), 102 KD-X (KD-L 1/2) (ul. Frezerów), 
104 KD-X, 106 KD-X, 107 KD-X, 108 KD-X,  

− ciągów pieszo-jezdnych i pieszych: 101 KD-X, 105 KD-X, 109 KD-X,  
− ciągów pieszo-jezdnych wewnętrznych: 117 KDW-X, 118 KDW-X, 119 KDW-X, 120 

KDW-X, 122 KDW-X; 
3) realizacja inwestycji niedrogowej, wywołującej wzrost natęŜenia ruchu pojazdów na drogach 

publicznych i pogarszającej warunki ruchu, uwarunkowana jest wyprzedzającą lub równoległą 
budową lub przebudową układu drogowego w zakresie niezbędnym dla jego prawidłowego 
funkcjonowania i zniwelowania skutków realizacji tej inwestycji niedrogowej. Szczegółowe 
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warunki budowy lub przebudowy dróg określa się w umowie między zarządcą drogi a inwestorem 
inwestycji niedrogowej; 

4) wskaźniki parkingowe do obliczania wymaganej liczby miejsc postojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne: 

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

b) budynki mieszkalne wielorodzinne: 
− dla nowoprojektowanej zabudowy – min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 

z czego min. 10% miejsc postojowych naleŜy urządzić jako ogólnodostępne, 
− dla istniejącej zabudowy w przypadku jej rozbudowy lub nadbudowy, pod warunkiem 

wspólnego bilansowania potrzeb i wspólnej realizacji wymaganego programu 
parkingowego w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – min. 0,5 
miejsca postojowego na 1 mieszkanie, z czego min. 10% miejsc postojowych naleŜy 
urządzić jako ogólnodostępne; 

c) obiekty usług (handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, biura): 
− min. 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni uŜytkowej, lecz nie mniej niŜ 2 miejsca 

postojowe na 1 punkt usługowy, 
− oraz min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione; 

d) obiekty usług publicznych (oświaty i wychowania, kultury, ochrony zdrowia, sportu i 
rekreacji): 
− liczbę miejsc postojowych naleŜy przyjmować zgodnie z indywidualnym 

zapotrzebowaniem w uzgodnieniu z zarządcą dróg publicznych; 
e) dla obiektów nie wymienionych wskaźniki parkingowe naleŜy określać przez analogię; 
f) przy obliczaniu wymaganej liczby miejsc postojowych dla budynków rozbudowywanych lub 

nadbudowywanych naleŜy uwzględniać łącznie istniejące i nowoprojektowane części 
budynku; 

5) zasady obsługi komunikacyjnej terenów określono w kartach terenów w § 13. 

2. Zasady obsługi oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej po jej niezbędnej 

przebudowie/rozbudowie; 
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;  
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po jej 

niezbędnej przebudowie/rozbudowie: 
a) z utwardzonych powierzchni dróg i placów – do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; przed 

wprowadzeniem do odbiornika naleŜy je oczyścić w urządzeniach podczyszczających; 
b) z terenów zabudowy jednorodzinnej powinny być w maksymalnym stopniu retencjonowane w 

granicach własnej działki; 
c) z nowych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej winny być 

odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez zbiorniki retencyjne 
zlokalizowane na własnym terenie; 

d) zakaz odprowadzenia wód opadowych do gruntu na terenach potencjalnie naraŜonych na 
osuwanie się mas ziemnych (oznaczonych na rysunku planu); dopuszcza się retencjonowanie 
do późniejszego wykorzystania pod warunkiem odprowadzania nadmiaru wód opadowych do 
sieci kanalizacji deszczowej; 

4) elektroenergetyka: 
a) zasilanie z sieci elektroenergetycznej 15 kV, stacji transformatorowych 15/04 kV oraz 

rozdzielczej sieci niskiego napięcia 0,4 kV; przewiduje się rozbudowę istniejącej sieci 
elektroenergetycznej w dostosowaniu do występujących potrzeb inwestycyjnych; 

b) stacje transformatorowe: 
− istniejące – oznaczone symbolem E na rysunku planu – ostateczna liczba, szczegółowa 

lokalizacja, wielkość działki oraz typ stacji transformatorowych mogą być zmienione 
stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci dystrybucyjnej; 

5) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci gazowej po jej niezbędnej rozbudowie stosownie do 
aktualnych potrzeb; 
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6) zaopatrzenie w ciepło – dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z miejskiej sieci 
cieplnej po jej niezbędnej rozbudowie lub przebudowie; dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności (MW1) z miejskiej sieci cieplnej lub z 
indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła; 

7) telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej; lokalizacja stacji bazowych na budynkach 
dopuszczona jest jedynie na dachach budynków nie niŜszych niŜ 12,0 m z wyłączeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; przy ocenie oddziaływania na otoczenie projektowanych stacji 
bazowych naleŜy uwzględnić oprócz istniejącej zabudowy takŜe przewidziane w planie lokalizacje 
nowej zabudowy – zgodnie z parametrami określonymi w planie; 

8) gospodarka odpadami – segregowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku: 
a) na terenach zabudowy mieszkaniowej miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów 

powinny mieć powierzchnię umoŜliwiającą umieszczenie pojemników do selektywnego 
gromadzenia; 

b) na terenach usług zapewnić miejsca do gromadzenia odpadów w sposób selektywny; 
9) inne zasady: 

a) sieci infrastruktury technicznej naleŜy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, ciągów 
pieszo – jezdnych, pieszych, pieszo – rowerowych lub wydzielonych pasów technicznych, 
równolegle do linii rozgraniczających, z uwzględnieniem moŜliwości prowadzenia 
w przyszłości innych elementów sieci; odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy brak jest technicznych moŜliwości jej 
spełnienia; 

b) określone w kartach terenów nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu, intensywności 
wykorzystania terenu oraz minimalne powierzchnie działek budowlanych nie dotyczą 
obszarów i obiektów infrastruktury technicznej. 

§ 11 

Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania oraz uŜytkowania 
terenów połoŜonych na obszarze objętym planem. 

§ 12 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) „intensywności zabudowy” – naleŜy przez to rozumieć wskaźnik wyraŜający stosunek 

powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych, wszystkich 
kondygnacji nadziemnych budynków znajdujących się na danej działce budowlanej, 
do powierzchni działki budowlanej; 

2) „dopuszczalnej wysokości zabudowy” – naleŜy przez to rozumieć dopuszczalny, zewnętrzny, 
pionowy gabaryt projektowanych budynków, przy czym: 
a) wysokość wyraŜona w metrach to pionowy wymiar budynku mierzony do kalenicy, punktu 

zbiegu połaci dachowych bądź górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, 
od naturalnej rzędnej terenu znajdującego się poniŜej; za naturalną rzędną terenu przyjmuje 
się rzędną terenu wynikającą z wartości określonych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, 
na której został sporządzony rysunek niniejszego planu miejscowego; budynek nie moŜe 
przekraczać dopuszczalnej wysokości w Ŝadnym miejscu swojego rzutu; 

b) wysokość wyraŜona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych 
projektowanego budynku; 

c) spełnienie wymagań dotyczących dopuszczalnej wysokości zabudowy naleŜy wykazać 
w projekcie budowlanym pokazując na przekrojach wyjściowe, naturalne ukształtowanie 
terenu – wynikające z naturalnych rzędnych, o których mowa powyŜej; 

3) „dachu płaskim” – naleŜy przez to rozumieć  dach o spadku do 10°; wskazane jest, szczególnie 
w elewacji frontowej, ukrycie dachu za attyką; 

4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – naleŜy przez to rozumieć  linię ograniczającą obszar, na 
którym dopuszcza się wznoszenie budynków, przy czym: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy podziemnej części budynku, a takŜe budowli 

podziemnej spełniającej funkcje uŜytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniŜej 
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poziomu otaczającego terenu; 
b) nie dotyczy elementów zagospodarowania nie stanowiących konstrukcji budynku 

(np. schodów, pochylni zewnętrznych) oraz okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niŜ 
0,5 m oraz balkonów lub wykuszy wysuniętych nie więcej niŜ 1,0 m; 

5) „powierzchni zabudowy” – naleŜy przez to rozumieć  powierzchnię terenu zajętą przez budynek 
w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na 
powierzchnię terenu (do powierzchni zabudowy nie zalicza się powierzchni podziemnej części 
budynku, jeŜeli znajduje się ona całkowicie poniŜej poziomu otaczającego terenu); 

6) „powierzchni biologicznie czynnej” – naleŜy przez to rozumieć powierzchnię terenu 
z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a takŜe 50% 
powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niŜ 10 m2, oraz wodę 
powierzchniową na tym terenie; 

7) „wymaganiach parkingowych” – naleŜy przez to rozumieć wymaganą minimalną liczbę miejsc 
postojowych, którą naleŜy zapewnić na terenie działki budowlanej lub w inny, określony w karcie 
terenu sposób; 

8) „stawce procentowej” – naleŜy przez to rozumieć  jednorazową opłatę wnoszoną na rzecz gminy, 
określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem planu, na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 13 

1. KARTA TERENÓW O NUMERACH 001 - 003 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA 
a) teren nr 001 – 0,48 ha 
b) teren nr 002 – 0,14 ha 
c) teren nr 003 – 0,24 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJ ĄCA 
a) dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych lub usługowo-mieszkalnych, w strefie 

wskazanej na rysunku planu – strefie dopuszczalnej lokalizacji usług – MN1,U, na terenie 
001 MN1. 

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

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, za wyjątkiem strefy dopuszczalnej lokalizacji 
usług na terenie 001 MN1, którą zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo 
– usługowe; 

b) wyklucza się lokalizację obiektów lub działalności, których uciąŜliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska wymaganych dla 
zabudowy mieszkaniowej. 

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

a) intensywność zabudowy – do 0,60; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, 
− rodzaj dachu – płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 35° - 45°; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) na terenie 001 MN1 dopuszcza się sytuowanie budynków usługowych przy wspólnej granicy 
działek sąsiednich, w strefie dopuszczalnej lokalizacji usług; 

e) na terenie 001 MN1 na działkach nr 211/6 i 25/6 dopuszcza się sytuowanie budynków przy 
ich wspólnej granicy; 

f) powierzchnia zabudowy – do 0,25 powierzchni działki budowlanej; 
g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% powierzchni działki budowlanej; 
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h) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 
powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

i) nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce 
budowlanej; 

j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 600 m2; dopuszcza się realizację zabudowy na 
mniejszych działkach budowlanych, istniejących w momencie wejścia w Ŝycie planu, których 
powierzchnia wynosi min. 400 m2. 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) część terenu 003 MN1 oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary potencjalnie naraŜone na 

osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 
b) przez teren 002 MN1 przebiega gazociąg niskiego ciśnienia i ciepłociąg niskoparametrowy do 

przełoŜenia. 
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ     

a) dojazd od ulic: 
− do terenu 001 MN1 – 096 KD-D 1/2 – ul. Turkusowa, 097 KD-D 1/2 – ul. Turkusowa, 
− do terenu 002 MN1 – 097 KD-D 1/2 – ul. Turkusowa oraz od ciągu pieszo-jezdnego 

103 KD-X, 
− do terenu 003 MN1 – 097 KD-D 1/2 – ul. Turkusowa; 

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

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

2. KARTA TERENÓW O NUMERACH 004 - 006 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA 
a) teren nr  004 – 0,66 ha 
b) teren nr  005 – 0,34 ha 
c) teren nr  006 – 0,82 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MN2 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJ ĄCA LUB BLI ŹNIACZA 
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny zalicza się do terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

b) na terenach 004 MN2, 005 MN2 i 006 MN2 ustala się obszar wyłączony z zabudowy 
oznaczony na rysunku planu – do zagospodarowania w formie zieleni, na terenie wyłączonym 
z zabudowy dopuszcza się obiekty małej architektury słuŜące zapewnieniu stabilności skarp. 

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

a) intensywność zabudowy: 
− dla zabudowy wolno stojącej – do 0,60, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się 

oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy – przeznaczonego do 
zagospodarowania w formie zieleni,   

− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 
do granicy działki sąsiedniej) – do 0,70, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się 
oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy – przeznaczonego do 
zagospodarowania w formie zieleni;    
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b) dopuszczalne gabaryty budynków: 
− wysokość zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych,     
− rodzaj dachu –  płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 25° - 45°; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy  – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy: 
− dla zabudowy wolno stojącej – do 0,25 powierzchni działki budowlanej, przy czym do 

obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z 
zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni, 

− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 
do granicy działki sąsiedniej) – do 0,30 powierzchni działki budowlanej, przy czym do 
obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z 
zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni; 

e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% powierzchni działki budowlanej;   
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 

powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów.  
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce 
budowlanej; 

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
− dla zabudowy wolno stojącej – 450 m2, dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych 

działkach budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w tym pomniejszonych 
wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleń planu), których 
powierzchnia wynosi min. 300 m2; 

− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 
do granicy działki sąsiedniej) – 225 m2. 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) część terenów 004 MN2, 005 MN2 i 006 MN2, oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary 

potencjalnie naraŜone na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 
ust. 1 pkt 1; 

b) na części terenów 004 MN2 i 005 MN2 występują ograniczenia zabudowy i 
zagospodarowania wynikające z przebiegu linii wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują 
zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 5. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic: 

− do terenu 004 MN2 – 094 KD-D 1/2 – ul. Piekarska, 095 KD-D 1/2 – ul. Cechowa oraz od 
ciągu pieszo-jezdnego 104 KD-X, 

− do terenu 005 MN2 – 094 KD-D 1/2 – ul. Piekarska oraz od ciągów pieszo-jezdnych 
104 KD-X, 105 KD-X, 

− do terenu 006 MN2 – 094 KD-D 1/2 – ul. Piekarska oraz od ciągu pieszo-jezdnego 105 
KD-X; 

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

9) STAWKA PROCENTOWA – dla działki nr 1620/9 (wydzielonej z działki nr 1457/9) – 30%; dla 
pozostałego terenu 0%. 

10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

3. KARTA TERENÓW O NUMERACH 007 – 023 
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DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 
1) POWIERZCHNIA  

a) teren nr 007 – 0,32 ha 
b) teren nr 008 – 0,33 ha 
c) teren nr 009 – 0,32 ha 
d) teren nr 010 – 0,29 ha 
e) teren nr 011 – 0,91 ha 
f) teren nr 012 – 0,82 ha 
g) teren nr 013 – 0,29 ha 
h) teren nr 014 – 0,79 ha 
i) teren nr 015 – 0,24 ha 
j) teren nr 016 – 0,82 ha 
k) teren nr 017 – 1,18 ha 
l) teren nr 018 – 0,55 ha 
m) teren nr 019 – 0,73 ha 
n) teren nr 020 – 0,95 ha 
o) teren nr 021 – 0,54 ha 
p) teren nr 022 – 0,33 ha 
q) teren nr 023 – 1,21 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MN2 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJ ĄCA LUB BLI ŹNIACZA 
a) dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych lub usługowo-mieszkalnych, w strefie 

wskazanej na rysunku planu – strefie dopuszczalnej lokalizacji usług – MN2,U, na terenach 
017 MN2 i 020 MN2; 

b) funkcja adaptowana: 
− istniejąca zabudowa szeregowa na terenie 020 MN2, 
− istniejąca zabudowa wielorodzinna na terenach 015 MN2, 016 MN2, 017 MN2, 020 MN2, 

021 MN2, 023 MN2. 
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny zalicza się do terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, za wyjątkiem strefy dopuszczalnej lokalizacji 
usług na terenach 017 MN2 i 020 MN2, która zalicza się do terenów przeznaczonych na cele 
mieszkaniowo-usługowe; 

b) na części terenów od strony ul. E. Kwiatkowskiego, 070 KD-Z – ul. Adm. J. Unruga, 071 KD-
L 1/2 – ul. Cechowej/ul. Jantarowej oraz 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. Frezerów występuje 
oddziaływanie hałasu komunikacyjnego – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY  
a) ustala się ochronę konserwatorską obiektów historycznych, dla których obowiązują ustalenia 

zawarte w § 5 ust. 1 pkt 4: 
− grupa B – obiekty o walorach kulturowych: 

i) budynek mieszkalny ul. Bednarska 16, na terenie 016 MN2, 
ii)  budynek mieszkalny ul. Bednarska 13, na terenie 022 MN2, 

− grupa C – obiekty o walorach kulturowych, moŜliwe do przekształceń: 
i)  budynek mieszkalny ul. Tokarska 10, na terenie 021 MN2, 
ii)   budynek gospodarczy ul. Tokarska 10, na terenie 021 MN2. 

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

− dla zabudowy wolno stojącej – do 0,60,   
− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 

do granicy działki sąsiedniej) – do 0,70;  
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych,  
− rodzaj dachu –  płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 25°- 45°; 

c) linie zabudowy: 
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− nieprzekraczalne linie zabudowy  – zgodnie z rysunkiem planu; 
d) powierzchnia zabudowy: 

− dla zabudowy wolno stojącej – do 0,25 powierzchni działki budowlanej, 
− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 

do granicy działki sąsiedniej) – do 0,30 powierzchni działki budowlanej;    
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% powierzchni działki budowlanej; 
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 

powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce 
budowlanej; 

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
− dla zabudowy wolno stojącej – 450 m2, dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych 

działkach budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w tym pomniejszonych 
wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleń planu), których 
powierzchnia wynosi min. 300 m2, powyŜsze ograniczenie nie dotyczy istniejącej działki 
nr 1176/5 przy ul. Brukarskiej 15, 

− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 
do granicy działki sąsiedniej) – 225 m2; dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych 
działkach budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w tym pomniejszonych 
wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleń planu), których 
powierzchnia wynosi min. 175 m2. 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) część terenów 009 MN2 – 014 MN2, 016 MN2 – 021 MN2 oraz 023 MN2 oznaczona na 

rysunku planu, stanowi obszary potencjalnie naraŜone na osuwanie się mas ziemnych – 
obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) na części terenu 010 MN2 występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające 
z przebiegu linii wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 
pkt 5; 

c) na terenie 020 MN2 przebiega kolektor sanitarny o średnicy 0,80 m – dokumentację 
budowlaną planowanych inwestycji uzgodnić z gestorem sieci; 

d) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji na terenach 015 MN2 oraz 016 MN2 
naleŜy uzgodnić z właściwymi słuŜbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie). 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic: 

− do terenu 007 MN2 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 094 KD-D 1/2 – ul. Piekarska, 
095 KD-D 1/2 – ul. Cechowa oraz ciągu pieszo-jezdnego 106 KD-X, 

− do terenu 008 MN2 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 093 KD-D 1/2 – ul. Czeladnicza, 
094 KD-D 1/2 – ul. Piekarska oraz ciągu pieszo-jezdnego 106 KD-X, 

− do terenu 009 MN2 – 078 KD-D 1/2 – ul. Kołodziejska, 083 KD-D 1/2 – ul. Czeladnicza, 
084 KD-D 1/2 – ul. Snycerska, 

− do terenu 010 MN2 – 071 KD-L 1/2 – ul. Jantarowa, 095 KD-D 1/2 – ul. Cechowa oraz 
od ciągu pieszo-jezdnego wewnętrznego 119 KDW-X, 

− do terenu 011 MN2 – 071 KD-L 1/2 – ul. Jantarowa, 081 KD-D 1/2 – ul. Szklarska oraz 
ciągu pieszo-jezdnego (docelowo ul. lokalnej) 102 KD-X (KD-L 1/2) – ul. Frezerów,     

− do terenu 012 MN2 – 079 KD-D 1/2 – ul. Rębaczy, 081 KD-D 1/2 – ul. Szklarska, 
082 KD-D 1/2 – ul. Brukarska oraz ciągów pieszo-jezdnych 101 KD-X  i 107 KD-X, 
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− do terenu 013 MN2 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 081 KD-D 1/2 – ul. Szklarska, 
082 KD-D 1/2 – ul. Brukarska oraz ciągu pieszo-jezdnego 107 KD-X, 

− do terenu 014 MN2 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 079 KD-D 1/2 – ul. Rębaczy, 
082 KD-D 1/2 – ul. Brukarska, 083 KD-D – ul. Czeladnicza, 

− do terenu 015 MN2 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 089 KD-D 1/2 – ul. Robotnicza, 
− do terenu 016 MN2 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 088 KD-D 1/2 – ul. Bednarska, 

089 KD-D 1/2 – ul. Robotnicza oraz poprzez teren 063 KS,KD-X, 
− do terenu 017 MN2 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 078 KD-D 1/2 – ul. Kołodziejska, 

083 KD-D 1/2 – ul. Czeladnicza, 084 KD-D 1/2 – ul. Snycerska, ciągu pieszo-jezdnego 
108 KD-X oraz ciągu pieszo-jezdnego wewnętrznego 118 KDW-X, 

− do terenu 018 MN2 – 078 KD-D 1/2 – ul. Kołodziejska, 079 KD-D 1/2 – ul. Rębaczy, 
083 KD-D 1/2 – ul. Czeladnicza, 

− do terenu 019 MN2 – 077 KD-D 1/2 – ul. Rymarska, 078 KD-D 1/2 – ul. Kołodziejska, 
085 KD-D 1/2 – ul. Czeladnicza, 

− do terenu 020 MN2 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 077 KD-D 1/2 – ul. Rymarska, 
078 KD-D 1/2 – ul. Kołodziejska, 085 KD-D 1/2 – ul. Czeladnicza oraz ciągu pieszo-
jezdnego wewnętrznego 117 KDW-X, 

− do terenu 021 MN2 – 077 KD-D 1/2 – ul. Rymarska, 080 KD-D 1/2 – ul. Tokarska, 
ciągów pieszo-jezdnych 099 KD-X – ul. Szewska, 100 KD-X oraz ciągu pieszo-jezdnego 
wewnętrznego 120 KDW-X, 

− do terenu 022 MN2 – 088 KD-D 1/2 – ul. Bednarska, 089 KD-D 1/2 – ul. Robotnicza, 
− do terenu 023 MN2 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 077 KD-D 1/2 – ul. Rymarska, 

086 KD-D 1/2 – ul. Czeladnicza, 087 KD-D 1/2 – ul. Bednarska oraz ciągu pieszo-
jezdnego wewnętrznego 122 KDW-X; 

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

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

4. KARTA TERENÓW O NUMERACH 024 – 026 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA  
a) teren nr 024 – 0,48 ha 
b) teren nr 025 – 0,27 ha 
c) teren nr 026 – 0,73 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MN3 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA 
a) funkcja adaptowana – istniejąca zabudowa wielorodzinna na terenie 026 MN3; 
b) funkcja wyłączona – zabudowa grupowa. 

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

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
b) na części terenu 024 MN3 od strony ulicy 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowej oraz części terenu 

026 MN3 od strony ul. Adm. J. Unruga występuje oddziaływanie hałasu komunikacyjnego – 
obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY  
a) ustala się ochronę konserwatorską obiektów historycznych, dla których obowiązują ustalenia 

zawarte w § 5 ust. 1 pkt 4: 
− grupa C – obiekty o walorach kulturowych, moŜliwe do przekształceń: 

i)  budynek mieszkalny ul. Czeladnicza 5, na terenie 026 MN3, 
ii)   budynek mieszkalny ul. Tokarska 5, na terenie 026 MN3, 
iii)   budynek mieszkalny ul. Tokarska 11, na terenie 026 MN3. 

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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a) intensywność zabudowy: 
− dla zabudowy wolno stojącej – do 0,60,   
− dla zabudowy bliźniaczej lub skrajnego segmentu w zabudowie szeregowej (gdy jedna 

ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub do granicy działki sąsiedniej) – do 
0,70, 

− dla zabudowy szeregowej (gdy dwie ściany przylegają do budynków na działkach 
sąsiednich lub do granic działek) – do 1,00; 

b) dopuszczalne gabaryty budynków: 
− wysokość zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych,  
− rodzaj dachu –  płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 25° - 45°; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy  – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy: 
− dla zabudowy wolno stojącej – do 0,25 powierzchni działki budowlanej, 
− dla zabudowy bliźniaczej lub skrajnego segmentu w zabudowie szeregowej (gdy jedna 

ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub do granicy działki sąsiedniej) – do 
0,30 powierzchni działki budowlanej, 

− dla zabudowy szeregowej (gdy dwie ściany przylegają do budynków na działkach 
sąsiednich lub do granic działek) – do 0,40 powierzchni działki budowlanej; 

e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% powierzchni działki budowlanej; 
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 

powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce 
budowlanej; 

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
− dla zabudowy wolno stojącej – 450 m2, dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych 

działkach budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w tym pomniejszonych 
wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleń planu), których 
powierzchnia wynosi min. 300 m2, 

− dla zabudowy bliźniaczej lub skrajnego segmentu w zabudowie szeregowej (gdy jedna 
ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub do granicy działki sąsiedniej) – 225 
m2; dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych 
wydzielonych przed uchwaleniem planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia 
gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleń planu), których powierzchnia wynosi 
min. 175 m2, 

− dla zabudowy szeregowej (gdy dwie ściany przylegają do budynków na działkach 
sąsiednich lub do granic działek) – 180 m2; dopuszcza się realizację zabudowy na 
mniejszych działkach budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w tym 
pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleń 
planu), których powierzchnia wynosi min. 135 m2. 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) część terenów 024 MN3 i 026 MN3, oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary 

potencjalnie naraŜone na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 
ust. 1 pkt 1. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic: 
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− do terenu 024 MN3 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 092 KD-D 1/2 – ul. Ciesielska, 
093 KD-D 1/2 – ul. Czeladnicza, 094 KD-D 1/2 – ul. Piekarska, 

− do terenu 025 MN3 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 092 KD-D 1/2 – ul. Ciesielska, 
094 KD-D 1/2 – ul. Piekarska, 

− do terenu 026 MN3 – 077 KD-D 1/2 – ul. Rymarska, 080 KD-D 1/2 – ul. Tokarska, 
086 KD-D 1/2 – ul. Czeladnicza, ciągu pieszo-jezdnego 100 KD-X oraz ciągu pieszo-
jezdnego wewnętrznego 121 KDW-X; 

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

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

5. KARTA TERENÓW O NUMERACH 027 – 028 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA  
a) teren nr 027 – 0,24 ha 
b) teren nr 028 – 1,28 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MN3 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA  
a) funkcja adaptowana – istniejąca zabudowa wielorodzinna na terenie 028 MN3; 
b) funkcja wyłączona – zabudowa wolno stojąca i grupowa. 

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

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
b) na części terenów od strony ulicy E. Kwiatkowskiego występuje oddziaływanie hałasu 

komunikacyjnego – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3; 
c) na terenach 027 MN3 oraz 028 MN3 ustala się obszar wyłączony z zabudowy oznaczony na 

rysunku planu – do zagospodarowania w formie zieleni, dopuszcza się obiekty małej 
architektury słuŜące zapewnieniu stabilności skarp. 

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

a) intensywność zabudowy: 
− dla zabudowy bliźniaczej lub skrajnego segmentu w zabudowie szeregowej (gdy jedna 

ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub do granicy działki sąsiedniej) – do 
0,90,  

− dla zabudowy szeregowej (gdy dwie ściany przylegają do budynków na działkach 
sąsiednich lub do granic działek) – do 1,20; 

b) dopuszczalne gabaryty budynków: 
− wysokość zabudowy – do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych + kondygnacja w 

poddaszu,  
− rodzaj dachu – stromy o kącie nachylenia połaci 35° - 45°, dopuszcza się dachy płaskie 

budynków parterowych oraz parterowych części budynków; 
c) linie zabudowy: 

− nieprzekraczalne linie zabudowy  – zgodnie z rysunkiem planu; 
d) powierzchnia zabudowy: 

− dla zabudowy bliźniaczej lub skrajnego segmentu w zabudowie szeregowej (gdy jedna 
ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub do granicy działki sąsiedniej) – do 
0,40 powierzchni działki budowlanej, 

− dla zabudowy szeregowej (gdy dwie ściany przylegają do budynków na działkach 
sąsiednich lub do granic działek) – do 0,60 powierzchni działki budowlanej;   

e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej, przy czym do 
obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy – 
przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni; 

f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 
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powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce 
budowlanej; 

h) na terenie 028 MN3 ustala się lokalizację ogólnodostępnego ciągu pieszego, zgodnie 
z przebiegiem orientacyjnie wskazanym na rysunku planu; 

i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) część terenów 027 MN3 i 028 MN3, oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary 
potencjalnie naraŜone na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 
ust. 1 pkt 1; 

b) na części terenów 027 MN3 i 028 MN3 występują ograniczenia zabudowy i 
zagospodarowania wynikające z przebiegu linii wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują 
zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 5. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic: 

− do terenu 027 MN3 – 074 KD-D 1/2 – ul. Jantarowa oraz ulicy wewnętrznej 116 KDW – 
ul. Jantarowa, 

− do terenu 028 MN3 – 075 KD-D 1/2 – ul. Perłowa oraz ulic wewnętrznych 114 KDW – 
ul. Perłowa, 115 KDW, 116 KDW – ul. Jantarowa; 

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) na terenie 028 MN3 ustala się lokalizację stacji transformatorowej SN/nn, oznaczoną 

symbolem E na rysunku planu – szczegółowa lokalizacja, wielkość działki oraz typ stacji 
transformatorowej mogą być zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci 
dystrybucyjnej; ustala się dostęp eksploatacyjny do urządzenia; 

d) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

6. KARTA TERENÓW  O NUMERACH 029 - 030  
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA 
a) teren nr 029 – 0,45 ha 
b) teren nr 030 – 0,23 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MN2,MW1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJ ĄCA LUB BLI ŹNIACZA, 
ZABUDOWA WIELORODZINNA W BUDYNKACH ZAWIERAJ ĄCYCH DO 4 
MIESZKA Ń 

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

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
b) na części terenów od strony ulic: 070 KD-Z 2/2 – ul. Adm. J. Unruga oraz 071 KD-L 1/2 – 

ul. Cechowej występuje oddziaływanie hałasu komunikacyjnego – obowiązują ustalenia 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3; 

c) na terenie 029 MN2,MW1 ustala się obszar wyłączony z zabudowy oznaczony na rysunku 
planu – do zagospodarowania w formie zieleni, na terenie wyłączonym z zabudowy dopuszcza 
się obiekty małej architektury słuŜące zapewnieniu stabilności skarp. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
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a) na terenie 029 MN2,MW1 ustala się ochronę konserwatorską obiektów historycznych, dla 
których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 4: 
− grupa B – obiekty o walorach kulturowych: 

i) budynek mieszkalny ul. Robotnicza 1.  
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) intensywność zabudowy:   
− dla zabudowy wolno stojącej – do 0,60, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się 

oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy – przeznaczonego do 
zagospodarowania w formie zieleni, 

− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 
do granicy działki sąsiedniej) oraz dla zabudowy wielorodzinnej – do 0,75, przy czym do 
obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z 
zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni; 

b) dopuszczalne gabaryty budynków: 
− wysokość zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych,  
− rodzaj dachu – płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 35° - 45°; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy  – zgodnie z rysunkiem planu; na terenie 029 

MN2,MW1 nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą garaŜy wbudowanych w 
naturalną skarpę; 

d) powierzchnia zabudowy:  
− dla zabudowy wolno stojącej – do 0,25 powierzchni działki budowlanej, przy czym do 

obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z 
zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni, 

− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 
do granicy działki sąsiedniej) oraz dla zabudowy wielorodzinnej – do 0,30 powierzchni 
działki budowlanej, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku 
planu terenu wyłączonego z zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowania w formie 
zieleni; 

e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej; 
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 

powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) nie dopuszcza się realizacji więcej niŜ jednego domu jednorodzinnego lub jednego budynku 
wielorodzinnego zawierającego do 4 mieszkań na jednej działce budowlanej; 

h) na terenie 029 MN2,MW1 ustala się lokalizację ogólnodostępnego ciągu pieszego, zgodnie 
z przebiegiem orientacyjnie wskazanym na rysunku planu; 

i) na terenach zabudowy wielorodzinnej naleŜy zaprojektować urządzone tereny rekreacyjne, 
zieleń i elementy małej architektury z urządzeniami dla mieszkańców, w tym tereny zabaw dla 
dzieci, wg wskaźnika 2,0 m2/10,0 m2 powierzchni uŜytkowej mieszkań; 

j) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
− dla zabudowy wolno stojącej – 600 m2, 
− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 

do granicy działki sąsiedniej) – 400 m2, 
− dla zabudowy wielorodzinnej – 225 m2/mieszkanie.  

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) część terenów 029 MN2,MW1 i 030 MN2,MW1, oznaczona na rysunku planu, stanowi obszar 

potencjalnie naraŜony na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 
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ust. 1 pkt 1; 
b) na terenie 029 MN2,MW1 przebiega kolektor sanitarny o średnicy 0,80 m – dokumentację 

budowlaną planowanych inwestycji uzgodnić z gestorem sieci; 
c) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji na terenie 029 MN2,MW1 naleŜy uzgodnić 

z właściwymi słuŜbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie). 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic: 

− do terenu 029 MN2,MW1 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 089 KD-D 1/2 – 
ul. Robotnicza, 

− do terenu 030 MN2,MW1 – 089 KD-D 1/2 – ul. Robotnicza, 090 KD-D 1/2 – 
ul. Krawiecka; 

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) na terenie 029 MN2,MW1 ustala się lokalizację stacji transformatorowej SN/nn, oznaczoną 

symbolem E na rysunku planu – szczegółowa lokalizacja, wielkość działki oraz typ stacji 
transformatorowej mogą być zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci 
dystrybucyjnej; ustala się dostęp eksploatacyjny do urządzenia; 

d) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

7. KARTA TERENU O NUMERZE 031   
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA  – 0,55 ha 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MN1,MW1,U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJ ĄCA, ZABUDOWA 
WIELORODZINNA W BUDYNKACH ZAWIERAJ ĄCYCH DO 4 MIESZKA Ń, 
ZABUDOWA USŁUGOWA 

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

pod zabudowę mieszkaniowo-usługową; 
b) na części terenu od strony ul. Płk. S. Dąbka występuje oddziaływanie hałasu 

komunikacyjnego – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3; 
c) wyklucza się lokalizację obiektów lub działalności, których uciąŜliwości na granicy działki 

mogłyby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska wymaganych dla 
zabudowy mieszkaniowej. 

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

a) intensywność zabudowy: 
− dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – do 0,60, 
− dla zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej – do 0,75; 

b) dopuszczalne gabaryty budynków: 
− wysokość zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, 
− rodzaj dachu – płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 25° - 45°; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy: 
− dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – do 0,25 powierzchni działki budowlanej, 
− dla zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej – do 0,30 

powierzchni działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna: 

− dla zabudowy mieszkaniowej – min. 40% powierzchni działki budowlanej, 
− dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej – min. 30% powierzchni działki 

budowlanej; 
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f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 
powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) nie dopuszcza się realizacji więcej niŜ jednego domu jednorodzinnego lub jednego budynku 
wielorodzinnego zawierającego do 4 mieszkań na jednej działce budowlanej; 

h) na terenach zabudowy wielorodzinnej naleŜy zaprojektować urządzone tereny rekreacyjne, 
zieleń i elementy małej architektury z urządzeniami dla mieszkańców, w tym tereny zabaw dla 
dzieci, wg wskaźnika 2,0 m2/10,0 m2 powierzchni uŜytkowej mieszkań; 

i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
− dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej – 650 m2, 

− dla zabudowy wielorodzinnej – 225 m2/mieszkanie. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) na terenie występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z przebiegu 
kanału magistrali cieplnej 2xDN400  – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 4. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulicy 096 KD-D 1/2 – ul. Turkusowa; dopuszcza się dojazd od ulicy Płk. S. Dąbka 

wyłącznie za zgodą zarządcy drogi; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

8. KARTA TERENÓW O NUMERACH 032 – 036 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA  
a) teren nr 032 – 0,12 ha 
b) teren nr 033 – 0,09 ha 
c) teren nr 034 – 0,19 ha 
d) teren nr 035 – 0,20 ha 
e) teren nr 036 – 0,19 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MN2,U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJ ĄCA LUB BLI ŹNIACZA, 
ZABUDOWA USŁUGOWA 

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

pod zabudowę mieszkaniowo-usługową; 
b) na części terenów 033 MN2,U, 034 MN2,U, 035 MN2,U i 036 MN2,U od strony ulic: E. 

Kwiatkowskiego oraz 076 KD-D (KD-L 1/2) – ul. Frezerów występuje oddziaływanie hałasu 
komunikacyjnego – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3; 

c) wyklucza się lokalizację obiektów lub działalności, których uciąŜliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska wymaganych dla 
zabudowy mieszkaniowej. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
a) ustala się ochronę konserwatorską obiektów historycznych, dla których obowiązują ustalenia 

zawarte w § 5 ust. 1 pkt 4: 
−   grupa C – obiekty  o walorach kulturowych, moŜliwe do przekształceń: 

i) budynek mieszkalny, ul. Kołodziejska 28, na terenie 035 MN2,U. 
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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a) intensywność zabudowy:  
− dla zabudowy jednorodzinnej – do 0,70, 
− dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej – do 0,75;   

b) dopuszczalne gabaryty budynków: 
− wysokość zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych,     
− rodzaj dachu –  płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 25° - 45°; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy  – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy: 
− dla zabudowy jednorodzinnej – do 0,30 powierzchni działki budowlanej, 
− dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej – do 0,35 powierzchni działki 

budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna: 

− dla zabudowy jednorodzinnej – min. 40% powierzchni działki budowlanej, 
− dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej – min. 30% powierzchni działki 

budowlanej; 
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 

powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce 
budowlanej; 

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
− dla zabudowy wolno stojącej – 450 m2, dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych 

działkach budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w tym pomniejszonych 
wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleń planu), których 
powierzchnia wynosi min. 250 m2,  

− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 
do granicy działki sąsiedniej) – 225 m2; dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych 
działkach budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w tym pomniejszonych 
wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleń planu), których 
powierzchnia wynosi min. 175 m2. 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) część terenów 032 MN2,U, 033 MN2,U, 034 MN2,U, 035 MN2,U i 036 MN2,U, oznaczona 

na rysunku planu, stanowi obszary potencjalnie naraŜone na osuwanie się mas ziemnych – 
obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic: 

− do terenu 032 MN2,U – 095 KD-D 1/2 – ul. Cechowa oraz ciągu pieszo-jezdnego 
wewnętrznego 119 KDW-X, 

− do terenu 033 MN2,U – od ciągów pieszo-jezdnych 101 KD-X, 102 KD-X (KD-L 1/2) – 
ul. Frezerów, 

− do terenu 034 MN2,U – 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. Frezerów, 079 KD-D 1/2 – ul. 
Rębaczy oraz ciągu pieszo-jezdnego 101 KD-X, 

− do terenu 035 MN2,U – 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. Frezerów, 078 KD-D 1/2 – ul. 
Kołodziejska, 079 KD-D 1/2 – ul. Rębaczy, 

− do terenu 036 MN2,U – 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. Frezerów, 077 KD-D 1/2 – ul. 
Rymarska, 078 KD-D 1/2 – ul. Kołodziejska; 

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
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c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

9. KARTA TERENÓW  O NUMERACH 037 – 038 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA  
a) teren nr 037 – 0,50 ha 
b) teren nr 038 – 0,25 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MN2,MW1,U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJ ĄCA LUB 
BLI ŹNIACZA, ZABUDOWA WIELORODZINNA W BUDYNKACH ZAWIERAJ ĄCYCH 
DO 4 MIESZKA Ń, ZABUDOWA USŁUGOWA 

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

na cele mieszkaniowo – usługowe; 
b) na części terenów od strony ulic: E. Kwiatkowskiego, 070 KD-Z 2/2 – ul. Adm. J. Unruga 

oraz 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. Frezerów występuje oddziaływanie hałasu 
komunikacyjnego – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3; 

c) na terenie 037 MN2,MW1,U ustala się obszar wyłączony z zabudowy oznaczony na rysunku 
planu – do zagospodarowania w formie zieleni, na terenie wyłączonym z zabudowy dopuszcza 
się obiekty małej architektury słuŜące zapewnieniu stabilności skarp; 

d) wyklucza się lokalizację obiektów lub działalności, których uciąŜliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska wymaganych dla 
zabudowy mieszkaniowej. 

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

a) intensywność zabudowy:  
− dla zabudowy jednorodzinnej – do 0,70, 
− dla zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej – do 0,75;    

b) dopuszczalne gabaryty budynków: 
− wysokość zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych,   
− rodzaj dachu – płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 25° - 45°; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy  – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy:  
− dla zabudowy jednorodzinnej – do 0,30 powierzchni działki budowlanej,  
− dla zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej – do 0,35 

powierzchni działki budowlanej;    
e) powierzchnia biologicznie czynna: 

− dla zabudowy mieszkaniowej min. 40% powierzchni działki budowlanej, 
− dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej min. 30% powierzchni działki 

budowlanej; 
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 

powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) nie dopuszcza się realizacji więcej niŜ jednego domu jednorodzinnego lub jednego budynku 
wielorodzinnego zawierającego do 4 mieszkań na jednej działce budowlanej; 

h) na terenach zabudowy wielorodzinnej naleŜy zaprojektować urządzone tereny rekreacyjne, 
zieleń i elementy małej architektury z urządzeniami dla mieszkańców, w tym tereny zabaw dla 
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dzieci, wg wskaźnika 2,0 m2/10,0 m2 powierzchni uŜytkowej mieszkań; 
i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  

− dla zabudowy jednorodzinnej  i usługowej – 450 m2; dopuszcza się realizację zabudowy 
bliźniaczej na mniejszych działkach budowlanych, istniejących w momencie wejścia w 
Ŝycie planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu pod drogi na podstawie 
ustaleń planu), których powierzchnia wynosi min. 280 m2, 

− dla zabudowy wielorodzinnej – 225 m2/mieszkanie.  
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) część terenów 037 MN2,MW1,U i 038 MN2,MW1,U, oznaczona na rysunku planu, stanowi 
obszary potencjalnie naraŜone na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone 
w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) na części terenu 037 MN2,MW1,U występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania 
wynikające z przebiegu linii wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują zasady określone w § 8 
ust. 1 pkt 5. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic: 

− do terenu 037 MN2,MW1,U – 071 KD-L 1/2 – ul. Jantarowa, 074 KD-D 1/2 – ul. 
Jantarowa oraz ulicy wewnętrznej 110 KDW, 

− do terenu 038 MN2,MW1,U – 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. Frezerów, 077 KD-D 1/2 – 
ul. Rymarska oraz ciągu pieszo-jezdnego 099 KD-X – ul. Szewska; 

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) przez teren 038 MN2,MW1,U przebiega gazociąg średniego ciśnienia  do przełoŜenia w linie 

rozgraniczające ulicy 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. Frezerów; 
d) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

10. KARTA TERENÓW O NUMERACH 039 - 044 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA  
a) teren nr 039 – 0,21 ha 
b) teren nr 040 – 0,17 ha 
c) teren nr 041 – 0,12 ha 
d) teren nr 042 – 0,33 ha 
e) teren nr 043 – 0,50 ha 
f) teren nr 044 – 0,05 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 
U/MW2 –  ZABUDOWA USŁUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA  NISKA – 
usługi wymagane są przynajmniej w parterach, w pierzejach zabudowy od strony ulicy 070 
KD-Z 2/2 – ul. Adm. J. Unruga 
a) funkcje wyłączone: 

− wyklucza się funkcje usługowe, które mogłyby zakłócać towarzyszącą im lub sąsiadującą 
funkcję mieszkaniową, tj. usługi o uciąŜliwym charakterze, usługi których 
funkcjonowanie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska 
przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej lub wywołuje inne zakłócenia funkcji 
mieszkaniowej takie jak: naruszenie przestrzeni półprywatnych (klatki schodowe, ogródki 
lub dziedzińce w części mieszkalnej) przez klientów usług, zakłócanie ciszy nocnej, 
wytwarzanie takiej ilości odpadów, których gromadzenie narusza estetykę środowiska 
mieszkalnego, itp.; 

b) funkcja adaptowana – istniejąca zabudowa jednorodzinna na terenach 039 U/MW2, 042 
U/MW2, 043 U/MW2, 044 U/MW2. 

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
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a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny zalicza się do terenów przeznaczonych 
na cele mieszkaniowo – usługowe; 

b) na części terenów od strony ulic: E. Kwiatkowskiego, 070 KD-Z 2/2 Adm. J. Unruga oraz 071 
KD-L 1/2 – ul. Cechowej występuje oddziaływanie hałasu komunikacyjnego – obowiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3; 

c) wyklucza się lokalizację obiektów lub działalności, których uciąŜliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska wymaganych dla 
zabudowy mieszkaniowej. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
a) ustala się ochronę konserwatorską obiektów historycznych, dla których obowiązują ustalenia 

zawarte w § 5 ust. 1 pkt 4: 
− grupa B – obiekty o walorach kulturowych: 

i) budynek mieszkalny, ul. Adm. J. Unruga 46 na terenie 042 U/MW2. 
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) intensywność zabudowy – do 1,40; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 15,0 m, do 4 kondygnacji nadziemnych,   
− rodzaj dachu – płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 25° - 45°; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy  – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy – do 0,50 powierzchni działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki budowlanej; 
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 

powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) na terenach zabudowy wielorodzinnej naleŜy zaprojektować urządzone tereny rekreacyjne, 
zieleń i elementy małej architektury z urządzeniami dla mieszkańców, w tym tereny zabaw dla 
dzieci, wg wskaźnika 2,0 m2/10,0 m2 powierzchni uŜytkowej mieszkań; 

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 500 m2; dopuszcza się realizację zabudowy na 
mniejszych działkach budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w tym 
pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleń planu), 
których powierzchnia wynosi min. 330 m2. 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) na terenach 041 U/MW2, 042 U/MW2 i 043 U/MW2 występują ograniczenia wynikające z 

przebiegu magistrali cieplnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust.1 pkt. 5; 
b) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji  na terenach 039 U/MW3 – 044 U/MW3   

naleŜy uzgodnić z właściwymi słuŜbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie). 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic:  

− do terenu 039 U/MN2 – 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. Frezerów oraz od ciągu pieszo-
jezdnego 099 KD-X – ul. Szewska; dopuszcza się dojazd od 070 KD-Z 2/2 – ul. Adm. J. 
Unruga wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, 

− do terenu 040 U/MN2 – 080 KD-D 1/2 – ul. Tokarska oraz od ciągu pieszo-jezdnego 099 
KD-X – ul. Szewska; dopuszcza się dojazd od 070 KD-Z 2/2 – ul. Adm. J. Unruga 
wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, 
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− do terenu 041 U/MN2 – 080 KD-D 1/2 – ul. Tokarska, 086 KD-D 1/2 – ul. Czeladnicza; 
dopuszcza się dojazd od 070 KD-Z 2/2 – ul. Adm. J. Unruga wyłącznie za zgodą zarządcy 
drogi, 

− do terenu 042 U/MN2 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 086 KD-D 1/2 – ul. Czeladnicza; 
dopuszcza się dojazd od 070 KD-Z 2/2 – ul. Adm. J. Unruga wyłącznie za zgodą zarządcy 
drogi, 

− do terenu 043 U/MN2 – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 088 KD-D 1/2 – ul. Bednarska, 089 
KD-D 1/2 – ul. Robotnicza; dopuszcza się dojazd od 070 KD-Z 2/2 – ul. Adm. J. Unruga 
wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, 

− do terenu 044 U/MN2 – 089 KD-D 1/2 – ul. Robotnicza; dopuszcza się dojazd od 070 
KD-Z 2/2 – ul. Adm. J. Unruga wyłącznie za zgodą zarządcy drogi; 

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

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

11. KARTA TERENÓW O NUMERACH 045 – 047 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA  
a) teren nr 045 – 5,44 ha 
b) teren nr 046 – 2,42 ha 
c) teren nr 047 – 2,45 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MW3 – ZABUDOWA WIELORODZINNA 
a) funkcja adaptowana – istniejąca zabudowa jednorodzinna na terenie 045 MW3. 

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

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
b) na części terenów 045 MW3 i 046 MW3 od strony ulic: E. Kwiatkowskiego oraz Płk. S. 

Dąbka występuje oddziaływanie hałasu komunikacyjnego – obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 8 ust. 1 pkt 3; 

c) na terenach 045 MW3, 046 MW3 oraz 047 MW3 ustala się obszar wyłączony z zabudowy 
oznaczony na rysunku planu – do zagospodarowania w formie zieleni, dopuszcza się obiekty 
małej architektury słuŜące zapewnieniu stabilności skarp; dopuszcza się lokalizację urządzeń i 
boisk sportowych w obszarze wyłączonym z zabudowy. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
a) ustala się ochronę konserwatorską obiektów historycznych, dla których obowiązują ustalenia 

zawarte w § 5 ust. 1 pkt 4: 
− grupa C – obiekty o walorach kulturowych, moŜliwe do przekształceń: 

i) budynek mieszkalny, ul. E. Kwiatkowskiego 104/104A na terenie 045 MW3. 
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) intensywność zabudowy – do 1,50, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego 
na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowania 
w formie zieleni; 

b) dopuszczalne gabaryty budynków: 
− wysokość zabudowy – do 18,0 m, do 5 kondygnacji nadziemnych,  
− rodzaj dachu – płaski; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, na terenie 045 MW3 

dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy budynkiem parkingowym o wysokości do 
8,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych; 

d) powierzchnia zabudowy – do 0,30 powierzchni działki budowlanej, przy czym do obliczeń nie 
uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy – 
przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni; 
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e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej, przy czym do 
obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy – 
przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni; 

f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 
powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) na terenach 045 MW3, 046 MW3 oraz 047 MW3 ustala się lokalizację ogólnodostępnych 
ciągów pieszych, zgodnie z przebiegiem orientacyjnie wskazanym na rysunku planu; 

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3; 
i) zasady porządkowania zabudowy i zagospodarowania terenów określono w § 7 ust. 2. 

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
a) projekt podziału terenu naleŜy opracować dla całego terenu wyznaczonego liniami 

rozgraniczającymi – na podstawie projektu lub koncepcji zagospodarowania terenu. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) część terenów 045 MW3, 046 MW3 i 047 MW3, oznaczona na rysunku planu, stanowi 
obszary potencjalnie naraŜone na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone 
w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) na części terenów 045 MW3 i 047 MW3 występują ograniczenia zabudowy i 
zagospodarowania wynikające z przebiegu linii wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują 
zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 5. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic:  

− do terenu 045 MW3 – 072 KD-D 1/2, 073 KD-D 1/2 (bezpośrednio oraz poprzez teren 
056 U,KS) oraz od ulicy wewnętrznej 111 KDW, dopuszcza się istniejący dojazd od ulicy 
E. Kwiatkowskiego do czasu docelowego rozwiązania przebiegu i zagospodarowania ul. 
E. Kwiatkowskiego,  

− do terenu 046 MW3 – 072 KD-D 1/2 oraz od ulic wewnętrznych 111 KDW, 112 KDW, 
113 KDW, 

− do terenu 047 MW3 – 096 KD-D 1/2 – ul. Turkusowa, 097 KD-D 1/2 – ul. Turkusowa 
oraz ciągu pieszo-jezdnego 103 KD-X; 

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4;   
c) na terenach 045 MW3 i 047 MW3 ustala się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn, 

oznaczonych symbolem E na rysunku planu – szczegółowa lokalizacja, wielkość działki oraz 
typ stacji transformatorowej mogą być zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu 
z gestorem sieci dystrybucyjnej; ustala się dostęp eksploatacyjny do urządzenia; 

d) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

12. KARTA TERENÓW  O NUMERACH 048 – 049 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA  
a) teren nr 048 – 1,42 ha 
b) teren nr 049 – 0,42 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MW3 – ZABUDOWA WIELORODZINNA 
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
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b) na części terenu 048 MW3 od strony ul. E. Kwiatkowskiego występuje oddziaływanie hałasu 
komunikacyjnego – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3; 

c) na terenie 048 MW3 ustala się obszar wyłączony z zabudowy oznaczony na rysunku planu – 
do zagospodarowania w formie zieleni, dopuszcza się obiekty małej architektury słuŜące 
zapewnieniu stabilności skarp. 

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

a) intensywność zabudowy – do 1,50, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego 
na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowania 
w formie zieleni; 

b) dopuszczalne gabaryty budynków: 
− wysokość zabudowy – do 18,0 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, 
− rodzaj dachu – płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 25° - 45°;   

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy – do 0,30 powierzchni działki budowlanej, przy czym do obliczeń nie 
uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy – 
przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni; 

e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej, przy czym do 
obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy – 
przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni; 

f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 
powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) na terenie 048 MW3 ustala się lokalizację ogólnodostępnego ciągu pieszego, zgodnie 
z przebiegiem orientacyjnie wskazanym na rysunku planu; 

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3; 
i) zasady porządkowania zabudowy i zagospodarowania terenów określono w § 7 ust. 2. 

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
a) projekt podziału terenu naleŜy opracować dla całego terenu wyznaczonego liniami 

rozgraniczającymi – na podstawie projektu lub koncepcji zagospodarowania terenu. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) część terenów 048 MW3 i 049 MW3, oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary 
potencjalnie naraŜone na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 
ust. 1 pkt 1. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic: 

− do terenu 048 MW3 – od ulic wewnętrznych 114 KDW – ul. Perłowa, 116 KDW – 
ul. Jantarowa;  

− do terenu 049 MW3 – od ulicy wewnętrznej 116 KDW – ul. Jantarowa; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

13. KARTA TERENU O NUMERZE 050 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA – 0,78 ha  
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MW3 – ZABUDOWA WIELORODZINNA 
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3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
b) ustala się obszar wyłączony z zabudowy oznaczony na rysunku planu – do zagospodarowania 

w formie zieleni, dopuszcza się obiekty małej architektury słuŜące zapewnieniu stabilności 
skarp. 

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

a) intensywność zabudowy – do 1,80, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego 
na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy – przeznaczonego do zagospodarowania 
w formie zieleni; 

b) dopuszczalne gabaryty budynków: 
− wysokość zabudowy – do 24,0 m, do 7 kondygnacji nadziemnych, 
− rodzaj dachu – płaski;   

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy – do 0,40 powierzchni działki budowlanej, przy czym do obliczeń nie 
uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy – 
przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni; 

e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej, przy czym do 
obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy – 
przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni; 

f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 
powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3; 
h) zasady porządkowania zabudowy i zagospodarowania terenów określono w § 7 ust. 2. 

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
a) projekt podziału terenu naleŜy opracować dla całego terenu wyznaczonego liniami 

rozgraniczającymi – na podstawie projektu lub koncepcji zagospodarowania terenu. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, stanowi obszar potencjalnie naraŜony na osuwanie 
się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulicy 074 KD-D 1/2 – ul. Jantarowa, ulicy wewnętrznej 110 KDW; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) na terenie 050 MW3 ustala się lokalizację stacji transformatorowej SN/nn, oznaczoną 

symbolem E na rysunku planu – szczegółowa lokalizacja, wielkość działki oraz typ stacji 
transformatorowej mogą być zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci 
dystrybucyjnej; ustala się dostęp eksploatacyjny do urządzenia; 

d) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

14. KARTA TERENÓW O NUMERACH 051 – 053 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA  
a) teren nr 051 – 0,45 ha 
b) teren nr 052 – 0,35 ha 
c) teren nr 053 – 0,37 ha 
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2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MW3,U – ZABUDOWA WIELORODZINNA, ZABUDOWA USŁUGOWA 
a) funkcje wyłączone: 

− wyklucza się funkcje usługowe, które mogłyby zakłócać towarzyszącą im lub sąsiadującą 
funkcję mieszkaniową, tj. usługi o uciąŜliwym charakterze, usługi których 
funkcjonowanie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska 
przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej lub wywołuje inne zakłócenia funkcji 
mieszkaniowej takie jak: naruszenie przestrzeni półprywatnych (klatki schodowe, ogródki 
lub dziedzińce w części mieszkalnej) przez klientów usług, zakłócanie ciszy nocnej, 
wytwarzanie takiej ilości odpadów, których gromadzenie narusza estetykę środowiska 
mieszkalnego, itp.; 

b) funkcje adaptowane – istniejąca zabudowa jednorodzinna na terenie 051 MW3,U. 
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny zalicza się do terenów przeznaczonych 
na cele mieszkaniowo – usługowe; 

b) na części terenów 052 MW3,U i 053 MW3,U od strony ul. Płk. S. Dąbka występuje 
oddziaływanie hałasu komunikacyjnego – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3; 

c) na terenie 051 MW3,U ustala się obszar wyłączony z zabudowy oznaczony na rysunku planu 
– do zagospodarowania w formie zieleni, dopuszcza się obiekty małej architektury słuŜące 
zapewnieniu stabilności skarp; 

d) wyklucza się lokalizację obiektów lub działalności, których uciąŜliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska wymaganych dla 
zabudowy mieszkaniowej. 

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

a) intensywność zabudowy – do 1,20; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 18,0 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, 
− rodzaj dachu – płaski; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, na terenie 051 MW3,U 

dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy jednokondygnacyjnym budynkiem 
parkingowym;   

d) powierzchnia zabudowy – do 0,40 powierzchni działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej; 
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 

powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3; 
h) zasady porządkowania zabudowy i zagospodarowania terenów określono w § 7 ust. 2. 

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
a) projekt podziału terenu naleŜy opracować dla całego terenu wyznaczonego liniami 

rozgraniczającymi – na podstawie projektu lub koncepcji zagospodarowania terenu. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) część terenu 051 MW3,U oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary potencjalnie naraŜone 
na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) przez tereny 052 MW3,U i 053 MW3,U przebiega magistrala cieplna – obowiązują zasady 
określone w § 8 ust. 1 pkt 4; 

c) przez teren 053 MW3,U przebiega gazociąg średniego ciśnienia – dokumentację budowlaną 
planowanych inwestycji uzgodnić z gestorem sieci; 
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d) na części terenu 051 MW3,U występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania 
wynikające z przebiegu linii wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują zasady określone w § 8 
ust. 1 pkt 5. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic:  

− do terenu 051 MW3,U – 074 KD-D 1/2 – ul. Jantarowa oraz ulicy wewnętrznej 116 KDW 
– ul. Jantarowa, 

− do terenu 052 MW3,U – 096 KD-D 1/2 – ul. Turkusowa, 097 KD-D 1/2 – ul. Turkusowa, 
− do terenu 053 MW3,U – 097 KD-D 1/2 – ul. Turkusowa; 

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) na terenie  052 MW3,U ustala się lokalizację stacji transformatorowej SN/nn, oznaczoną 

symbolem E na rysunku planu – szczegółowa lokalizacja, wielkość działki oraz typ stacji 
transformatorowej mogą być zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci 
dystrybucyjnej; na terenie 052 MW3,U ustala się dostęp eksploatacyjny do urządzenia; 

d) na terenie 052 MW3,U ustala się lokalizację hydroforni i grupowej stacji wymienników c.o. i 
c.w., oznaczonej symbolem C na rysunku planu; dopuszcza się przebudowę grupowej stacji 
wymienników c.o. i c.w. lub jej likwidację pod warunkiem przebudowy całej sieci cieplnej na 
węzły indywidualne w budynkach; w przypadku likwidacji dopuszcza się zmianę 
przeznaczenia obiektu na cele usługowe; 

e) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

15. KARTA TERENU O NUMERZE 054 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA – 0,59 ha 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

U – ZABUDOWA USŁUGOWA 
a) dopuszcza się lokalizację mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością 

usługową, lecz nie więcej niŜ jedno mieszkanie na jednej działce budowlanej. 
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) zakres uciąŜliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie moŜe powodować przekroczeń 
standardów jakości środowiska odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale 
przeznaczenia poszczególnych terenów; 

b) teren znajduje się w strefie oddziaływania hałasu komunikacyjnego – obowiązują ustalenia 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3. 

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

a) intensywność zabudowy – do 1,40; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy –  do 15,0 m, do 4 kondygnacji nadziemnych, 
− rodzaj dachu – płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 25° - 45°; 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 
d) powierzchnia zabudowy – do 0,50 powierzchni działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki budowlanej; 
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 

powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3; na 
terenie 054 U dopuszcza się wolno stojące znaki (słupy, pylony) o wysokości do 12,0 m, 
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informujące o firmach prowadzących działalność na terenie 054 U, zawierające wyłącznie 
logo firmowe i/lub informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej działalności, dacie 
załoŜenia firmy. 

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 600 m2, dopuszcza się realizację zabudowy na 

mniejszych działkach budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w tym 
pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleń planu), 
których powierzchnia wynosi min. 400 m2. 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) część terenu oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary potencjalnie naraŜone na osuwanie 

się mas ziemnych  – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 
b) na terenie występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z przebiegu 

kanału magistrali cieplnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 4; 
c) na części terenu występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z 

przebiegu linii wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 5; 
d) przez teren przebiega kolektor sanitarny o średnicy 0,80 m – dokumentację budowlaną 

planowanych inwestycji uzgodnić z gestorem sieci; 
e) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji na terenie 054 U naleŜy uzgodnić z 

właściwymi słuŜbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie). 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulicy 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. Frezerów; dopuszcza się dojazd od 070 KD-Z 

2/2 – ul. Adm. J. Unruga wyłącznie za zgodą zarządcy drogi; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) na terenie ustala się lokalizację stacji transformatorowej SN/nn, oznaczoną symbolem E na 

rysunku planu – szczegółowa lokalizacja, wielkość działki oraz typ stacji transformatorowej 
mogą być zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci dystrybucyjnej; 
ustala się dostęp eksploatacyjny do urządzenia; 

d) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) STAWKA PROCENTOWA – dla działki nr 947/4 (w granicach terenu 054 U) – 30%; dla 

pozostałego terenu – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

16. KARTA TERENU O NUMERZE 055 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA  – 0,23 ha 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

U – ZABUDOWA USŁUGOWA 
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) zakres uciąŜliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie moŜe powodować przekroczeń 
standardów jakości środowiska odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale 
przeznaczenia poszczególnych terenów; 

b) tereny znajdują się w strefie oddziaływania hałasu komunikacyjnego – obowiązują ustalenia 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3. 

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

a) intensywność zabudowy – do 0,75; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, 
− rodzaj dachu – płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 25° - 45°; 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 
d) powierzchnia zabudowy – do 0,50 powierzchni działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki budowlanej; 
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 
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powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 600 m2. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) część terenu oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary potencjalnie naraŜone na osuwanie 
się mas ziemnych  – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji na terenie 055 U naleŜy uzgodnić z 
właściwymi słuŜbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie). 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulicy – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa oraz poprzez teren 063 KS,KD-X; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

17. KARTA TERENÓW  O NUMERACH 056 – 057 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA  
a) teren nr 056 – 0,64 ha 
b) teren nr 057 – 0,45 ha   

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

U,KS – ZABUDOWA USŁUGOWA, TERENY URZ ĄDZEŃ KOMUNIKACJI 
SAMOCHODOWEJ (parking w poziomie terenu lub budynek parkingowy 
wielokondygnacyjny) 

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
a) zakres uciąŜliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie moŜe powodować przekroczeń 

standardów jakości środowiska odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale 
przeznaczenia poszczególnych terenów; 

b) tereny znajdują się w strefie oddziaływania hałasu komunikacyjnego – obowiązują ustalenia 
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY   
a) część terenu 056 U,KS znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej kształtowania nowej 

przestrzeni kulturowej o cechach inspirowanych tradycją dawnego zespołu wsi ObłuŜe, w 
której obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 2. 

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) intensywność zabudowy – do 1,00; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 12,0 m,   
− rodzaj dachu – nie ustala się; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; na terenie 056 U,KS 

dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy od strony ulicy E. Kwiatkowskiego 
budynkiem parkingowym; 

d) powierzchnia zabudowy – do 0,40 powierzchni działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% powierzchni działki budowlanej;   
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 

powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
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dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3; na 
terenach 056 U,KS oraz 057 U,KS dopuszcza się wolno stojące znaki (słupy, pylony) o 
wysokości do 9,0 m, informujące o firmach prowadzących działalność na terenach 056 U,KS 
oraz 057 U,KS, zawierające wyłącznie logo firmowe i/lub informacje o nazwie firmy, rodzaju 
prowadzonej działalności, dacie załoŜenia firmy. 

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) przez tereny 056 U,KS i 057 U,KS przebiega magistrala wodociągowa Ø300 – dokumentację 
budowlaną planowanych inwestycji uzgodnić z gestorem sieci; 

b) na terenie 057 U,KS występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z 
przebiegu magistrali cieplnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 4. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic: 

− do terenu 056  U,KS – 073 KD-D 1/2,  
− do terenu 057 U,KS – 072 KD-D 1/2, 073 KD-D 1/2; 

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) na terenie 057 U,KS ustala się lokalizację stacji transformatorowej SN/nn, oznaczoną 

symbolem E na rysunku planu – szczegółowa lokalizacja, wielkość działki oraz typ stacji 
transformatorowej mogą być zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci 
dystrybucyjnej; ustala się dostęp eksploatacyjny do urządzenia; 

d) na terenie 057 U,KS ustala się lokalizację hydroforni i grupowej stacji wymienników c.o. i 
c.w., oznaczonej symbolem C na rysunku planu; dopuszcza się przebudowę grupowej stacji 
wymienników c.o. i c.w. lub jej likwidację pod warunkiem przebudowy całej sieci cieplnej na 
węzły indywidualne w budynkach; w przypadku likwidacji dopuszcza się zmianę 
przeznaczenia części obiektu na cele usługowe; 

e) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY 

a) na terenie 057 U,KS dopuszcza się korektę linii rozgraniczających od strony ul. Płk. S. Dąbka, 
pod warunkiem szczegółowego rozstrzygnięcia docelowego przebiegu układu drogowego i 
zagospodarowania ul. Płk. S. Dąbka – zgodnie z projektem drogowym. 

18. KARTA TERENU O NUMERZE 058 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA  – 0,87 ha 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

UO/U – USŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA, ZABUDOWA USŁUGOWA – usługi 
oświaty wymagane są na całym terenie, za wyjątkiem działek nr 511/381, 510/381, 380 

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

pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŜy;  
b) na części terenu od strony ulic: E. Kwiatkowskiego oraz Płk. S. Dąbka występuje 

oddziaływanie hałasu komunikacyjnego – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3; 
c) zakres uciąŜliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie moŜe powodować przekroczeń 

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

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 



36 
 

a) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej kształtowania nowej przestrzeni 
kulturowej o cechach inspirowanych tradycją dawnego zespołu wsi ObłuŜe, w której 
obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 2; 

b) ustala się ochronę konserwatorską obiektów historycznych, dla których obowiązują ustalenia 
zawarte w § 5 ust. 1 pkt 4: 
− grupa A – obiekty o walorach kulturowych, moŜliwe do przekształceń: 

i) budynek szkolny ul. Płk. S. Dąbka 277. 
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) intensywność zabudowy – do 0,60, dla usług oświaty nie ustala się; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 12,0 m, dla usług oświaty do 15,0 m, 
− rodzaj dachu – nie ustala się; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy – do 0,30 powierzchni działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej; 
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 

powyŜsze, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub 
intensywności wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem 
jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych 
wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez 
wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej,  
za zgodną z zapisami planu moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie 
wskaźniki i parametry; 

g) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) przez teren przebiega magistrala wodociągowa Ø300 – dokumentację budowlaną 
planowanych inwestycji uzgodnić z gestorem sieci. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od  ulicy 073 KD-D 1/2 (bezpośrednio oraz poprzez teren 056 U,KS); dopuszcza się 

dojazd od ulic Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego wyłącznie za zgodą zarządcy drogi; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY 

a) na terenie dopuszcza się korektę linii rozgraniczających od strony ul. Płk. S. Dąbka, pod 
warunkiem szczegółowego rozstrzygnięcia docelowego przebiegu układu drogowego i 
zagospodarowania ul. Płk. S. Dąbka – zgodnie z projektem drogowym. 

19. KARTA TERENÓW  O NUMERACH 059 – 061 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA  
a) teren nr 059 – 2,40 ha 
b) teren nr 060 – 1,06 ha 
c) teren nr 061 – 0,33 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

UO – USŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA 
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny zalicza się do terenów przeznaczonych 
pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŜy; 

b) na części terenów od strony ulic: Płk. S. Dąbka, 071 KD-L – ul. Cechowa oraz ul. Adm. J. 
Unruga występuje oddziaływanie hałasu komunikacyjnego – obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 8 ust. 1 pkt 3. 
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4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się. 
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) intensywność zabudowy – nie ustala się; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 15,0 m, 
− rodzaj dachu – nie ustala się; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy – do 0,30 powierzchni działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej; 
f) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) część terenów 060 UO i 061 UO oznaczona na rysunku planu, stanowi obszar potencjalnie 
naraŜony na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) na terenie 059 UO występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z 
przebiegu magistrali cieplnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 4; 

c) przez teren 059 UO przebiega gazociąg średniego ciśnienia – dokumentację budowlaną 
planowanych inwestycji uzgodnić z gestorem sieci. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic: 

− do terenu 059 UO – od drogi wewnętrznej przy wschodniej granicy terenu szkolnego, 
poza granicami obszaru objętego planem; dopuszcza się dojazd od ulicy Płk. S. Dąbka 
wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, 

− do terenu 060 UO – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 091 KD-D 1/2 – ul. Białowieska, 
094 KD-D 1/2 – ul. Piekarska, 

− do terenu 061 UO – 090 KD-D 1/2 – ul. Krawiecka; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) na terenie 060 UO znajduje się otwarty ciek – powierzchniowe odprowadzenie wód 

deszczowych, ustala się dostęp eksploatacyjny do cieku; 
d) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

20. KARTA TERENU O NUMERZE 062 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA  – 0,60 ha 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

UK,UO – USŁUGI KULTURY (usługi sakralne), USŁUGI O ŚWIATY I WYCHOWANIA    
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny zalicza się do terenów przeznaczonych 
pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŜy; 

b) na części terenu od strony ulic: E. Kwiatkowskiego oraz 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. 
Frezerów występuje oddziaływanie hałasu komunikacyjnego – obowiązują ustalenia zawarte 
w § 8 ust. 1 pkt 3; 

c) zakres uciąŜliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie moŜe powodować przekroczeń 
standardów jakości środowiska odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale 
przeznaczenia poszczególnych terenów. 

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

a) intensywność zabudowy – nie ustala się; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 15,0 m, ograniczenie wysokości nie dotyczy budynku kościoła, 
− rodzaj dachu – nie ustala się; 
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c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy – do 0,50 powierzchni działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki budowlanej; 
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 

powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

g) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) część terenu oznaczona na rysunku planu, stanowi obszar potencjalnie naraŜony na osuwanie 
się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) na części terenu występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z 
przebiegu linii wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 5. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ciągu pieszo-jezdnego 098 KD-X; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4; 
c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

21. KARTA TERENÓW O NUMERACH 063 – 064 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA    
a) teren nr 063 – 0,25 ha 
b) teren nr 064 – 0,16 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

KS,KD-X – TERENY URZĄDZEŃ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ (parking w 
poziomie terenu lub budynek parkingowy wielokondygnacyjny), CIĄG PIESZO-JEZDNY 

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
a) zakres uciąŜliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie moŜe powodować przekroczeń 

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

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

a) intensywność zabudowy – nie ustala się; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 8,0 m,   
− rodzaj dachu – płaski; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy: 
− dla terenu 063 KS,KD-X – do 0,30 powierzchni działki budowlanej, 
− dla terenu 064 KS,KD-X – do 0,90 powierzchni działki budowlanej;  

e) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się; 
f) na terenie 064 KS,KD-X naleŜy zlokalizować plac do zawracania dla 116 KDW – 

ul. Jantarowej;  
g) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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a) część terenu 063 KS,KD-X oznaczona na rysunku planu, stanowi obszar potencjalnie 
naraŜony na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji na terenie 063 KS,KD-X naleŜy uzgodnić z 
właściwymi słuŜbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie). 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic: 

− do terenu 063 KS,KD-X – 071 KD-L 1/2 – ul. Cechowa, 089 KD-D 1/2 – ul. Robotnicza, 
− do terenu 064 KS,KD-X – od ulicy wewnętrznej 116 KDW – ul. Jantarowa; 

b) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

22. KARTA TERENU O NUMERZE 065 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA  – 0,27 ha 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

T – TERENY URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACJI  
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się. 
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się. 
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) intensywność zabudowy – do 0,75; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 12,0 m, 
− rodzaj dachu – nie ustala się; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) powierzchnia zabudowy – do 0,50 powierzchni działki budowlanej; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej; 

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) część terenu oznaczona na rysunku planu, stanowi obszar potencjalnie naraŜony na osuwanie 
się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) na terenie występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z przebiegu 
magistrali cieplnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 4; 

c) przez teren przebiega gazociąg średniego ciśnienia – dokumentację budowlaną planowanych 
inwestycji uzgodnić z gestorem sieci; 

d) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji na terenie 065 T naleŜy uzgodnić z 
właściwymi słuŜbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie). 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulicy 089 KD-D 1/2 – ul. Robotnicza; dopuszcza się dojazd od 070 KD-Z 2/2 – 

ul. Adm. J. Unruga wyłącznie za zgodą zarządcy drogi; 
b) na terenie ustala się lokalizację stacji transformatorowej SN/nn, oznaczoną symbolem E na 

rysunku planu – szczegółowa lokalizacja, wielkość działki oraz typ stacji transformatorowej 
mogą być zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci dystrybucyjnej; 
ustala się dostęp eksploatacyjny do urządzenia; 

c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

23. KARTA TERENU O NUMERZE 066 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA  – 1,16 ha 
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2) PRZEZNACZENIE TERENU 
ZC  – CMENTARZ 

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się. 
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

a) część terenu znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego cmentarza 
rzymsko-katolickiego z okresu międzywojennego i wojennego, oznaczonej na rysunku planu, 
w której obowiązują zasady określone  w § 5 ust. 1 pkt 3. 

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury (krzyŜ, kapliczka) związanych z 

funkcjonowaniem cmentarza. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) część terenu oznaczona na rysunku planu, stanowi obszar potencjalnie naraŜony na osuwanie 
się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) na części terenu występują ograniczenia zagospodarowania wynikające z przebiegu linii 
wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 5. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulicy 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. Frezerów; 
b) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

24. KARTA TERENU O NUMERZE 067 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA  – 0,48 ha 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

ZE – ZIELE Ń EKOLOGICZNO – KRAJOBRAZOWA 
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się. 
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się. 
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) zakaz zabudowy; adaptuje się istniejącą zabudowę garaŜową; dopuszcza się obiekty małej 
architektury słuŜące zapewnieniu stabilności skarp; zakaz zabudowy nie dotyczy obiektów 
infrastruktury technicznej; 

b) ustala się lokalizację ciągu pieszego, zgodnie z przebiegiem orientacyjnie wskazanym na 
rysunku planu; 

c) zagospodarowanie naleŜy podporządkować zachowaniu bioróŜnorodności, ciągłości 
przestrzennej ekosystemów, ochronie wód, powierzchni ziemi oraz kształtowaniu 
harmonijnego krajobrazu; 

d) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) część terenu oznaczona na rysunku planu, stanowi obszar potencjalnie naraŜony na osuwanie 
się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulicy 075 KD-D 1/2 – ul. Perłowa  oraz ulicy wewnętrznej 114 KDW – ul. Perłowa; 
b) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 

25. KARTA TERENÓW O NUMERACH 068 – 069 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304

1) POWIERZCHNIA  
a) teren nr 068 – 0,07 ha 
b) teren nr 069 – 2,46 ha 
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2) PRZEZNACZENIE TERENU 

ZP – ZIELEŃ URZĄDZONA 
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się. 
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

a) na terenie 068 ZP znajduje się Pomnik „Pamięci Rozstrzelanych Harcerzy”, obowiązują 
zasady określone w § 6 ust. 1 pkt 2. 

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) zakaz zabudowy; dopuszcza się realizację obiektów małej architektury; na terenie 069 ZP 

dopuszcza się uŜytkowanie i zagospodarowanie rekreacyjne i sportowe – terenowe urządzenia 
do obsługi rekreacji oraz niekubaturowe urządzenia sportowe; zakaz zabudowy nie dotyczy 
obiektów infrastruktury technicznej; 

b) na terenie 069 ZP zaleca się lokalizację ogólnodostępnych punktów widokowych w miejscach 
oznaczonych orientacyjnie na rysunku planu;   

c) na terenie 069 ZP ustala się lokalizację ogólnodostępnych ciągów pieszych, zgodnie z 
przebiegiem orientacyjnie wskazanym na rysunku planu; 

d) na terenie 069 ZP zagospodarowanie naleŜy podporządkować zachowaniu bioróŜnorodności, 
ciągłości przestrzennej ekosystemów, ochronie wód, powierzchni ziemi oraz kształtowaniu 
harmonijnego krajobrazu; 

e) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3.  
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) część terenów 068 ZP oraz 069 ZP oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary potencjalnie 
naraŜone na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) na terenie 068 ZP oraz na części terenu 069 ZP występują ograniczenia zagospodarowania 
wynikające z przebiegu linii wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują zasady określone w § 8 
ust. 1 pkt 5; 

c) przez teren 068 ZP przebiega kolektor sanitarny o średnicy 0,80 m – dokumentację budowlaną 
planowanych inwestycji uzgodnić z gestorem sieci. 

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) dojazd od ulic: 

− do terenu 068 ZP – 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. Frezerów, 
− do terenu 069 ZP – 091 KD-D 1/2 – ul. Białowieska, 094 KD-D 1/2 – ul. Piekarska, 097 

KD-D 1/2 – ul. Turkusowa oraz od ciągu pieszo-jezdnego 103 KD-X; 
b) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

9) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
10) INNE ZAPISY– nie ustala się. 

26. KARTA TERENU O NUMERZE 070 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA – 0,37 ha 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

     KD-Z 2/2 – ULICA ZBIORCZA – część ul. Adm. J. Unruga 
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) naleŜy utrzymać i uzupełnić istniejące lub wprowadzić nowe zadrzewienia przyuliczne,  
w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o składzie gatunkowym i z zastosowaniem metod 
sadzenia zapewniającymi ich długotrwały wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza się 
usunięcie wybranych drzew w związku z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
uzgodnieniu z zarządcą dróg publicznych. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się. 
5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH 

a) zgodnie z rysunkiem planu; częściowo pas drogowy znajduje się poza obszarem objętym 
niniejszym planem.  

6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
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a) w rejonie skrzyŜowań  ustala się przebudowę sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji 
deszczowej; 

b) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
8) INNE ZAPISY  

a) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji na terenie 070 KD-Z 2/2 naleŜy uzgodnić z 
właściwymi słuŜbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie). 

27. KARTA TERENU O NUMERZE 071 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA – 1,50 ha 
2) PRZEZNACZENIE TERENU 

     KD-L 1/2 –ULICA LOKALNA – ul. Cechowa/ul. Jant arowa 
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

a) naleŜy utrzymać i uzupełnić istniejące lub wprowadzić nowe zadrzewienia przyuliczne,  
w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o składzie gatunkowym i z zastosowaniem metod 
sadzenia zapewniającymi ich długotrwały wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza się 
usunięcie wybranych drzew w związku z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
uzgodnieniu z zarządcą dróg publicznych. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się. 
5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH 

a) min. 11,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu. 
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) w rejonie skrzyŜowań ustala się przebudowę sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji 
deszczowej; 

b) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
8) INNE ZAPISY 

a) część terenu oznaczona na rysunku planu, stanowi obszar potencjalnie naraŜony na osuwanie 
się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji na terenie 071 KD-L 1/2 naleŜy uzgodnić z 
właściwymi słuŜbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie). 

28. KARTA TERENÓW O NUMERACH 072 - 097 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA 
a) teren nr 072 – 0,20 ha 
b) teren nr 073 – 0,24 ha 
c) teren nr 074 – 0,22 ha 
d) teren nr 075 – 0,06 ha 
e) teren nr 076 – 0,55 ha 
f) teren nr 077 – 0,25 ha 
g) teren nr 078 – 0,30 ha 
h) teren nr 079 – 0,13 ha 
i) teren nr 080 – 0,06 ha 
j) teren nr 081 – 0,13 ha 
k) teren nr 082 – 0,16 ha 
l) teren nr 083 – 0,16 ha 
m) teren nr 084 – 0,06 ha 
n) teren nr 085 – 0,03 ha 
o) teren nr 086 – 0,10 ha 
p) teren nr 087 – 0,09 ha 
q) teren nr 088 – 0,13 ha 



43 
 

r) teren nr 089 – 0,29 ha 
s) teren nr 090 – 0,16 ha 
t) teren nr 091 – 0,33 ha 
u) teren nr 092 – 0,07 ha 
v) teren nr 093 – 0,08 ha 
w) teren nr 094 – 0,22 ha 
x) teren nr 095 – 0,25 ha 
y) teren nr 096 – 0,16 ha 
z) teren nr 097 – 0,17 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 
072 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA 
073 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA 
074 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Jantarowa  
075 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Perłowa 
076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ULICA DOJAZDOWA (docelowo ulica lokalna) – ul. Frezerów 
077 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Rymarska 
078 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Kołodziejska 
079 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Rębaczy 
080 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Tokarska 
081 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Szklarska 
082 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Brukarska 
083 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Czeladnicza 
084 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Snycerska 
085 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Czeladnicza 
086 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Czeladnicza 
087 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Bednarska 
088 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Bednarska 
089 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Robotnicza 
090 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Krawiecka 
091 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Białowieska 
092 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Ciesielska 
093 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Czeladnicza 
094 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Piekarska 
095 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Cechowa 
096 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Turkusowa 
097 KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Turkusowa 

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się. 
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się. 
5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH 

a) dla ulicy 072 KD-D 1/2 – min. 12,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
b) dla ulicy 073 KD-D 1/2 – min. 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, zakończona placem  

do zawracania zgodnie z rysunkiem planu;  
c) dla ulicy 074  KD-D 1/2 – min. 10,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, zakończona placem  

do zawracania zgodnie z rysunkiem planu;  
d) dla ulicy 075 KD-D 1/2 – min. 8,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, zakończona placem  

do zawracania zgodnie z rysunkiem planu; 
e) dla ulicy 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – min. 16,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, 

zakończona placem do zawracania zgodnie z rysunkiem planu; 
f) dla ulicy 077 KD-D 1/2 – min. 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;  
g) dla ulicy 078 KD-D 1/2 – min. 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
h) dla ulicy 079 KD-D 1/2 – min. 6,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
i) dla ulicy 080 KD-D 1/2 – min. 6,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, zakończona placem  

do zawracania zgodnie z rysunkiem planu; 
j) dla ulicy 081 KD-D 1/2 – min. 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, zakończona placem  

do zawracania zgodnie z rysunkiem planu; 
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k) dla ulicy 082 KD-D 1/2 – min.7,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
l) dla ulicy 083 KD-D 1/2 – min. 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
m) dla ulicy 084 KD-D 1/2 – min. 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
n) dla ulicy 085 KD-D 1/2 – min. 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
o) dla ulicy 086 KD-D 1/2 – min. 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
p) dla ulicy 087 KD-D 1/2 – min. 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, zakończona placem do 

zawracania zgodnie z rysunkiem planu; 
q) dla ulicy 088 KD-D 1/2 – min. 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
r) dla ulicy 089 KD-D 1/2 – min. 9,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
s) dla ulicy 090 KD-D 1/2 – min. 11,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
t) dla ulicy 091 KD-D 1/2 – min. 17,5 oraz zgodnie z rysunkiem planu, zakończona placem do 

zawracania zgodnie z rysunkiem planu;  
u) dla ulicy 092 KD-D 1/2 – min. 6,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
v) dla ulicy 093 KD-D 1/2 – min. 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
w) dla ulicy 094 KD-D 1/2 – min. 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
x) dla ulicy 095 KD-D 1/2 – min. 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, zakończona placem do 

zawracania zgodnie z rysunkiem planu; 
y) dla ulicy 096 KD-D 1/2 – min. 12,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
z) dla ulicy 097 KD-D 1/2 – min. 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, zakończona placem do 

zawracania zgodnie z rysunkiem planu. 
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 2. 
7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
8) INNE ZAPISY 

a) na terenie 072 KD-D 1/2 dopuszcza się korektę linii rozgraniczających od strony ul. Płk. S. 
Dąbka, pod warunkiem szczegółowego rozstrzygnięcia docelowego przebiegu układu 
drogowego i zagospodarowania ul. Płk. S. Dąbka – zgodnie z projektem drogowym; 

b) dla ulic o szerokości mniejszej niŜ 6,0 m w liniach rozgraniczających dopuszcza się 
urządzenie ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego (bez wydzielania jezdni); 

c) część terenów 075 KD-D 1/2, 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2), 078 KD-D 1/2, 079 KD-D 1/2, 
081 KD-D 1/2, 082 KD-D 1/2, 083 KD-D 1/2, 084 KD-D 1/2, 089 KD-D 1/2, 090 KD-D 1/2, 
091 KD-D 1/2, 093 KD-D 1/2, 094 KD-D 1/2, 095 KD-D 1/2 oznaczona na rysunku planu, 
stanowi obszary potencjalnie naraŜone na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady 
określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

d) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji na terenach  76 KD-D 1/2, 80 KD-D 1/2, 
86 KD-D 1/2,  89 KD-D 1/2 – w rejonie ich skrzyŜowań z ul. Adm. J. Unruga, 88 KD-D 1/2 – 
w rejonie skrzyŜowania z ul. Cechową oraz 91 KD-D 1/2, naleŜy uzgodnić z właściwymi 
słuŜbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 
i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie). 

29. KARTA TERENÓW O NUMERACH 098 - 109 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA 
a) teren nr 098 – 0,13 ha 
b) teren nr 099 – 0,05 ha 
c) teren nr 100 – 0,02 ha 
d) teren nr 101 – 0,02 ha 
e) teren nr 102 – 0,33 ha 
f) teren nr 103 – 0,01 ha 
g) teren nr 104 – 0,03 ha 
h) teren nr 105 – 0,04 ha 
i) teren nr 106 – 0,07 ha 
j) teren nr 107 – 0,02 ha 
k) teren nr 108 – 0,03 ha 
l) teren nr 109 – 0,03 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 
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098 KD-X – PLAC PUBLICZNY, CI ĄG PIESZO-JEZDNY – Plac Św. Andrzeja 
099 KD-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY – ul. Szewska 
100 KD-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY, CIĄG PIESZY – ul. Tokarska 
101 KD-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY, CIĄG PIESZY 
102 KD-X (KD-L 1/2) – CIĄG PIESZO-JEZDNY (docelowo ulica lokalna) – ul. Frezerów  
103 KD-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY 
104 KD-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY 
105 KD-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY, CIĄG PIESZY 
106 KD-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY 
107 KD-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY 
108 KD-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY 
109 KD-X – CIĄG PIESZY 

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się. 
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się. 
5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH 

a) dla ciągu 098 KD-X – zgodnie z rysunkiem planu;  
b) dla ciągu 099 KD-X – min. 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
c) dla ciągu 100 KD-X – min. 5,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
d) dla ciągu 101 KD-X – min. 3,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;  
e) dla ciągu 102 KD-X (KD-L 1/2) – min. 15,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
f) dla ciągu 103 KD-X – min. 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
g) dla ciągu 104 KD-X – min. 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
h) dla ciągu 105 KD-X – min. 6,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
i) dla ciągu 106 KD-X – min. 4,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
j) dla ciągu 107 KD-X – min. 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
k) dla ciągu 108 KD-X – min. 6,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, zakończony placem do 

zawracania zgodnie z rysunkiem planu; 
l) dla ciągu 109 KD-X – zgodnie z rysunkiem planu. 

6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 2. 
7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
8) INNE ZAPISY 

a) część terenów 098 KD-X, 100 KD-X, 101 KD-X, 102 KD-X (KD-L 1/2), 105 KD-X, 107 
KD-X, 108 KD-X, oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary potencjalnie naraŜone na 
osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1; 

b) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji  na terenie 099 KD-X naleŜy uzgodnić z 
właściwymi słuŜbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie). 

30. KARTA TERENÓW O NUMERACH 110 - 116 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA 
a) teren nr 110 – 0,16 ha 
b) teren nr 111 – 0,19 ha 
c) teren nr 112 – 0,37 ha 
d) teren nr 113 – 0,11 ha 
e) teren nr 114 – 0,29 ha 
f) teren nr 115 – 0,08 ha 
g) teren nr 116 – 0,31 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 
110 KDW – ULICA WEWN ĘTRZNA 
111 KDW – ULICA WEWN ĘTRZNA 
112 KDW – ULICA WEWN ĘTRZNA 
113 KDW – ULICA WEWN ĘTRZNA 
114 KDW – ULICA WEWN ĘTRZNA – ul. Perłowa 
115 KDW – ULICA WEWN ĘTRZNA 
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116 KDW – ULICA WEWN ĘTRZNA – ul. Jantarowa 
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się. 
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się. 
5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH 

a) dla ulicy 110 KDW – min. 9,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
b) dla ulicy 111 KDW – min. 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
c) dla ulicy 112 KDW – zgodnie z rysunkiem planu; 
d) dla ulicy 113 KDW – min. 8,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
e) dla ulicy 114 KDW – min. 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, zakończona placem do 

zawracania zgodnie z rysunkiem planu; 
f) dla ulicy 115 KDW – min 4,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
g) dla ulicy 116 KDW – min 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu. 

6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 2. 
7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
8) INNE ZAPISY 

a) na terenie 112 KDW dopuszcza się korektę linii rozgraniczających od strony ul. Płk. S. 
Dąbka, pod warunkiem szczegółowego rozstrzygnięcia docelowego przebiegu układu 
drogowego i zagospodarowania ul. Płk. S. Dąbka – zgodnie z projektem drogowym; 

b) część terenów 110 KDW, 111 KDW, 114 KDW i 115 KDW oznaczona na rysunku planu, 
stanowi obszary potencjalnie naraŜone na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady 
określone w § 8 ust. 1 pkt 1. 

31. KARTA TERENÓW O NUMERACH 117 - 122 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 0304 

1) POWIERZCHNIA 
a) teren nr 117 – 0,02 ha 
b) teren nr 118 – 0,03 ha  
c) teren nr 119 – 0,01 ha 
d) teren nr 120 – 0,01 ha 
e) teren nr 121 – 0,01 ha 
f) teren nr 122 – 0,02 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 
117 KDW-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY WEWNĘTRZNY 
118 KDW-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY WEWNĘTRZNY 
119 KDW-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY WEWNĘTRZNY 
120 KDW-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY WEWNĘTRZNY 
121 KDW-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY WEWNĘTRZNY 
122 KDW-X – CIĄG PIESZO-JEZDNY WEWNĘTRZNY 

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się. 
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się. 
5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH 

a) dla ciągu 117 KDW-X – min. 6,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
b) dla ciągu 118 KDW-X – min. 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, zakończony placem do 

zawracania jak na rysunku planu; 
c) dla ciągu 119 KDW-X – min. 4,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
d) dla ciągu 120 KDW-X – min. 5,0 m zgodnie z rysunkiem planu; 
e) dla ciągu 121 KDW-X – min. 4,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 
f) dla ciągu 122 KDW-X – min. 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu.        

6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 2. 
7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy. 
8) INNE ZAPISY   

a) część terenu 118 KDW oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary potencjalnie naraŜone 
na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1. 

 § 14 
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1. Integralną częścią uchwały jest część graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy ObłuŜe w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. 
Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego, w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Na rysunku planu miejscowego zawarto następujące obowiązujące ustalenia planu miejscowego: 
1) granice obszaru objętego planem miejscowym; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospodarowania; 
3) oznaczenia identyfikacyjne zawierające numery terenów i ich przeznaczenie w liniach 

rozgraniczających; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) obiekty objęte ochroną konserwatorską – grupa A; 
6) obiekty objęte ochroną konserwatorską – grupa B; 
7) obiekty objęte ochroną konserwatorską – grupa C; 
8) granice strefy ochrony konserwatorskiej – obszar ochrony historycznego cmentarza; 
9) granice strefy ochrony konserwatorskiej – obszary kształtowania nowej przestrzeni kulturowej o 

cechach inspirowanych tradycją danego miejsca (strefa III); 
10) obszary wyłączone z zabudowy – do zagospodarowania w formie zieleni ekologicznej – 

rekreacyjnej; 
11) obszary potencjalnie naraŜone na osuwanie się mas ziemnych; 
12) trasy infrastruktury technicznej poza ulicami i wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi (przebieg 

orientacyjny); 
13) główne ciągi piesze poza ulicami i wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi (przebieg 

orientacyjny); 
14) wjazdy do kwartałów zabudowy oraz drogi komunikacji wewnątrz kwartałów: istniejące do 

zachowania / projektowane (wskazane orientacyjnie). 
Ponadto na rysunku planu zestawiono w formie tabelarycznej wybrane parametry i wskaźniki 
zagospodarowania terenów. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację lub zalecenia 
i nie są ustaleniami planu miejscowego. 

§ 15 

1. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 
wyłoŜonego do publicznego wglądu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 16 

1. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
ObłuŜe w Gdyni, tzw. osiedle „Kaczy Dół”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr II/14/2002 
z dnia 27 listopada 2002 roku. 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr XV/284/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2011 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
ObłuŜe w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. 
Kwiatkowskiego 
  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoŜonych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy ObłuŜe w Gdyni, tzw. 
osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego został 
wyłoŜony, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu w dniach od 4 
października do 2 listopada 2011 r. W ustawowym terminie tj. do dnia 16 listopada 2011 r. do projektu 
planu zostało złoŜonych dziesięć uwag, przy czym jedną z uwag uzupełniono oddzielnym pismem. 
Ponadto jedną z uwag wycofano, składając w jej miejsce nową uwagę dwoma dodatkowymi, 
uzupełniającymi się pismami. 

Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 4500/11/VI/U z dnia 6 grudnia 2011 r. rozpatrzył uwagi 
dotyczące projektu planu, siedem uwzględnił w części, trzech nie uwzględnił. 

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy ObłuŜe w 
Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. 
Kwiatkowskiego, które wniosły następujące osoby: 

1. Powszechna Spółdzielnia SpoŜywców „Społem” – data wpływu – 04.10.2011 r., wycofana 
pismem z dnia 14.11.2011 r. 
a. Powszechna Spółdzielnia SpoŜywców „Społem”, Zatoka sp. z o.o. – data wpływu –  

14.11.2011 r. 
b. Forma Architekci Sp. z o.o. – uzupełnienie – data wpływu –  15.11.2011 r. 

2. Katarzyna Kołodziejska –  data wpływu –  24.10.2011 r.  
3. Mariola i Jerzy Sulewscy –  data wpływu – 10.10.2011 r.  
4. Mirosław Jerzy Babirecki –  data wpływu – 27.10.2011 r. 
5. R. Pohnke –  data wpływu – 02.11.2011 r. 

a. arch. Anna Bogusławska-Szulska, w imieniu R. Pohnke – uzupełnienie – data wpływu 
14.11.2011 r. 

6. Jan Kowalski, Dorota Kozyra-Vikse, Jacek Choroś, Joanna Mariańska, Krzysztof Mariański, 
Andrzej Karasiewicz, Marian Przewoźny, Bernadeta Przewoźna, Beata Wenta, Ewelina Wenta, 
Karol Wenta, Halina Gnacińska, Jan Gruza, Czesław Nowicki, Eryka Nowicka, Ryszard 
Pstrongowski, Wiesława Pstrongowska, Jadwiga Podjacka, ElŜbieta Wrzesińska, ElŜbieta 
Krszyna – data wpływu – 09.11.2011 r. 

7. Dorota Kozyra-Vikse, Jan Kowalski, ElŜbieta Krszyna – data wpływu – 10.11.2011 r. 
8. Małgorzata Wolska-Pyś – data wpływu – 15.11.2011 r. 
9. Członkowie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej – data wpływu – 27.10.2011 r. 
10. Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Fedorczuka, w imieniu Izby Gospodarczej Reklamy 

Zewnętrznej – data wpływu – 16.11.2011 r.  

odrzuca się w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdyni. 

Rozstrzygnięcia uzasadnia się następująco: 

1. a. Powszechna Spółdzielnia SpoŜywców „Społem”, Zatoka sp. z o.o. wniosły o wprowadzenie 
następujących zmian w  projekcie planu:   
1) rozszerzenie funkcji ustalonych dla terenu 054 U i dopuszczenie realizacji zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach o symbolu MW3;  
2) zmianę wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób następujący: 

- zwiększenie wskaźnika zabudowy do 0,64, 
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- zwiększenie wskaźnika intensywności zabudowy do 4,29, 
- dopuszczenie maksymalnej wysokości zabudowy: w części zachodniej do 5 kondygnacji do 
20 m, w części wschodniej do 17 kondygnacji do 55 m; 

3) zmianę usytuowania nieprzekraczalnych linii zabudowy w sposób następujący: 
- wzdłuŜ ul. E. Kwiatkowskiego w odległości 2 m od linii rozgraniczającej (zamiast 8 m), 
- wzdłuŜ ul. Frezerów w odległości 3 m na działce 947/ 4 (zamiast 5 m), 
- wzdłuŜ terenu 098 KD-X nie ustalać tej linii; 

4) zmniejszenie powierzchni terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 068 ZP z 0,07 ha 
do 0,05 ha; 

5) zwiększenie powierzchni terenu 054 U o 0,02 ha (kosztem terenu 068 ZP).  

Jednocześnie wycofano pismo złoŜone w dniu 04.10.2011 r. dotyczące uwag do projektu planu.  

b.  Forma Architekci Sp. z o.o. przekazała opracowanie pn. „Analiza architektoniczna 
programowo przestrzenna” zamierzonej inwestycji, uwzględniające wytyczne analizy 
urbanistycznej złoŜonej wraz z uwagą w dniu 14.11.2011 r.        

Prezydent Miasta Gdyni uwzględnił uwagę w części (ad 3) poprzez zmniejszenie odległości 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczających ulicy Frezerów do 4,0 m.   

Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco: 

Ad 1)  Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na przedmiotowym terenie jest 
niewłaściwa ze względu na uciąŜliwości związane z bezpośrednim sąsiedztwem ruchliwej i 
przewidzianej do rozbudowy do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu ul. E. Kwiatkowskiego oraz 
bliskim sąsiedztwem skrzyŜowań ul. Adm. J. Unruga z ul. E. Kwiatkowskiego oraz z ul. 
Frezerów. Zgodnie z mapą akustyczną sporządzoną dla Miasta Gdyni poziom hałasu na 
przedmiotowym terenie przekracza dopuszczalne poziomy hałasu określone w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku. 

Ad 2) Projekt planu przewiduje na przedmiotowym terenie następujące wskaźniki zabudowy: 
wysokość do 15,0 m, do 4 kondygnacji nadziemnych, intensywność zabudowy do 1,40 oraz 
powierzchnię zabudowy do 0,50 powierzchni działki budowlanej. Na całym obszarze objętym 
projektem planu nie przewiduje się zabudowy o tak wysokich parametrach jak wnioskowane 
w uwadze (17 kondygnacji, wskaźnik zabudowy do 0,64, intensywność zabudowy do 4,29). 
Zastosowanie proponowanych parametrów zabudowy spowodowałoby nadmierny wzrost 
natęŜenia ruchu w tym rejonie, w sytuacji, gdy układ komunikacyjny juŜ w chwili obecnej jest 
obciąŜony przez istniejącą lokalizację cmentarza, kościoła oraz zespołu szkół.  
Wnioskowana wysokość i intensywność zabudowy nie jest dostosowana do istniejącego 
sąsiedztwa (zabudowy jednorodzinnej, terenu kościoła, cmentarza i Pomnika Pamięci 
Rozstrzelanych Harcerzy), które wymaga szczególnego wywaŜenia proporcji i formy 
projektowanych budynków. 

Ad 3) Od strony ul. Frezerów zasadne jest ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 
przynajmniej 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy ze względu na konieczność prawidłowego 
zorganizowania komunikacji w duŜym kompleksie usługowym m.in. dojść do usług, 
dojazdów zapleczowych itp. Odległość przynajmniej 4,0 m odpowiada usytuowaniu 
większości istniejących budynków wzdłuŜ ul. Frezerów. 
Ze względu na sąsiedztwo kościoła i placu przed kościołem (teren 062 UK,UO oraz 098 KD-
X) oraz Pomnika Rozstrzelanych Harcerzy (na terenie 068 ZP) konieczne jest zachowanie 
dystansu pomiędzy nowoprojektowaną zabudową a terenami sąsiednimi stosownie do ich 
rangi. 
Nie jest wskazane zbliŜanie się liniami zabudowy do ul. E. Kwiatkowskiego ze względu na jej 
uciąŜliwość, szczególnie dla planowanej funkcji hotelowej. 
Ponadto wnioskowana zmiana nieprzekraczalnych linii zabudowy nie wpłynęłaby na 
zwiększenie powierzchni zabudowy ze względu na przyjęty w projekcie planu wskaźnik 
powierzchni zabudowy do 0,5 (największa wartość powierzchni zabudowy przyjęta w 
projekcie planu). 
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Wobec powyŜszego nie ma uzasadnienia dla zmiany przebiegu nieprzekraczalnych linii 
zabudowy (za wyjątkiem częściowego uwzględnienia zmiany przebiegu linii zabudowy od 
strony ul. Frezerów).  

Ad 4,5) Dla podkreślenia rangi przestrzeni wokół Pomnika Pamięci Rozstrzelanych Harcerzy oraz 
umoŜliwienia organizacji uroczystości przed pomnikiem niezbędne jest przeznaczenie pod 
zieleń urządzoną przynajmniej terenu o wielkości wyznaczonej w projekcie planu.  
Ze względu na własność terenu 068 ZP (fragment działki 947/4) – gmina w uŜytkowaniu 
wieczystym PSS „Społem” zasadna jest zamiana gruntu np. na sąsiadujące bezpośrednio z 
terenem „Społem” działki gminne nr 783/4 oraz 781/4 częściowo rekompensująca 
przeznaczenie terenu będącego w uŜytkowaniu wieczystym PSS „Społem” pod zieleń 
urządzoną (przestrzeń wokół Pomnika Rozstrzelanych Harcerzy). 

Ad 1b.  Rozstrzygnięcie jak w uwadze 1a.  

2. Katarzyna Kołodziejska, jako właścicielka nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2838 ha, 
wniosła o uwzględnienie: 

1) powiększenia terenu działki budowlanej – poszerzenie o 5 m terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na dz. 413/7 oraz o 7 m na działce 1343/5 lub powiększenie dodatkowo terenu 
przeznaczonego pod zabudowę, obejmując wszystkie tereny płaskie na dz. nr 413/7 i 1343/5 
(zgodnie z zał. graficznymi); 

2) podwyŜszenia zabudowy do 12 m, do 3 kondygnacji nadziemnych; 
3) współczynnika zabudowy – 30% 

intensywności zabudowy – 0,8 
powierzchni zabudowy 120 m2 
powierzchni całkowitej 360 m2. 

Uwagę uzasadniła tym, Ŝe zmniejszenie obszaru wyłączonego z zabudowy na terenie naleŜącej do niej  
nieruchomości (obecnie z 2838 m2 tylko 451 m2 jest przeznaczone pod zabudowę) umoŜliwi 
zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego. Planowana inwestycja to dom jednorodzinny o podanych 
wyŜej parametrach – pierwsza kondygnacja przeznaczona jest na garaŜ, pomieszczenie gospodarcze i 
wejście do budynku. Kondygnacja ta stanowi z dwóch stron mur oporowy w 100% przykryty ziemią. 
Teren „Kaczego Dołu” to około 80% skarpy i  traktowanie kondygnacji, z dwóch stron zagłębionej w 
całości w ziemi, jest nieporozumieniem. 
Zmniejszenie wysokości zabudowy do dwóch kondygnacji w nowym planie miejscowym, spowoduje 
obniŜenie wartości nieruchomości. 

Prezydent uwzględnił uwagę w części w następujący sposób:  

Ad 1,3) Teren przeznaczony pod zabudowę został poszerzony do ok. 600 m2, aby umoŜliwi ć realizację 
planowanego budynku o powierzchni zabudowy 120 m2 i powierzchni całkowitej 360 m2 przy 
obecnym wskaźniku intensywności zabudowy – 0,6 i powierzchni zabudowy 0,25. 

Ad 2) Zapis dotyczący wysokości zabudowy został skorygowany na „do 12,0 m, do 3 kondygnacji” 
oraz ujednolicony został zapis dotyczący wysokości zabudowy w kartach terenów 001-003 
MN1, 004-023 MN2, 024-026 MN3 oraz 032-036 MN2,U, 55 U. 

Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco: 

Ad 1) Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga powiększenia działki budowlanej do 
proponowanej wielkości – ok. 720 m2 (przy załoŜeniu poszerzenia o wnioskowane 5 i 7 m od 
granic działek). Ze względu na istniejące skarpy uzasadnione jest utrzymanie terenu 
wyłączonego z zabudowy do zagospodarowania w formie zieleni od strony północnej działki. 
Proponowane alternatywne rozwiązanie przeznaczenia pod zabudowę w całości działek 413/7 
i 1343/5 za wyjątkiem fragmentów skarp jest nieuzasadnione ze względu na utrudniony dojazd 
i nie jest konieczne do realizacji planowanego przedsięwzięcia.  

Ad 3) W dotychczas obowiązującym na tym terenie miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego maksymalny % pokrycia działki zabudową dla zabudowy wolno stojącej 
wynosił 25%, a maksymalna intensywność – 0,5. W projekcie planu zwiększono intensywność 
zabudowy do 0,6. Dalsze zwiększanie parametrów zabudowy jest nieuzasadnione i nie jest 
konieczne dla realizacji zamierzonej inwestycji. 
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3. Mariola i Jerzy Sulewscy wnieśli o uwzględnienie rozbudowy istniejącego obiektu – zgodnie z 
załączonym rysunkiem: o podwyŜszenie trzeciej kondygnacji we frontowej części budynku oraz 
nadbudowę garaŜu o 2 kondygnacje.  

Prezydent uwzględnił uwagę w części poprzez skorygowanie zapisu dotyczącego wysokości 
zabudowy zgodnie z rozstrzygnięciem uwagi nr 2 ad 2), tak aby umoŜliwi ć podwyŜszenie trzeciej 
kondygnacji we frontowej części budynku. 

Nieuwzględnienie części uwagi dotyczącej nadbudowy garaŜu (warsztatu) o 2 kondygnacje uzasadnia 
się następująco: 
Na działce nr 1275 znajduje się budynek jednorodzinny wolno stojący z pomieszczeniami 
usługowymi. Powierzchnia zabudowy na działce wynosi obecnie ok. 0,31 powierzchni działki 
budowlanej, intensywność zabudowy ok. 0,70. Dotychczas obowiązujący plan zagospodarowania 
przestrzennego ustalał na tym terenie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przy czym dla 
zabudowy wolno stojącej maksymalny % pokrycia działki zabudową wynosił 25%, a maksymalna 
intensywność zabudowy – 0,5. 
Na etapie przystąpienia do sporządzania planu Państwo Sulewscy złoŜyli wniosek o uwzględnienie w 
zapisach planu moŜliwości budowy na posesji pawilonu handlowego o pow. ok. 30 m2. 
W projekcie planu uwzględniono na tym terenie funkcję usługową i zwiększono wskaźniki w stosunku 
do obowiązującego planu, aby umoŜliwi ć realizację dodatkowej zabudowy. 
Ustalono maksymalną powierzchnię zabudowy dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej 
do 0,35 i intensywność do 0,75. 
Zwiększone wskaźniki zabudowy pozwalają na realizację pawilonu lub niewielką rozbudowę lub 
nadbudowę istniejącego budynku. 
Wnioskowana zabudowa znacznie odbiegałaby od dopuszczonej w projekcie planu zabudowy 
sąsiedniej. 
Analiza wskazuje, Ŝe na przedmiotowej działce obecny % pokrycia działki zabudową oraz 
intensywność wykorzystania terenu przekraczają średnie wielkości dla obszaru obejmującego budynki 
zlokalizowane przy ul. Frezerów i ul. Rymarskiej. Wobec powyŜszego nie ma uzasadnienia dalsze 
zwiększanie intensywności zabudowy na przedmiotowej działce. 

4. Mirosław Jerzy Babirecki wniósł o:  
1) moŜliwość nadbudowy, zgodnie z obrysem murów zewnętrznych garaŜu, z funkcją 

gospodarczo-usługową; 
2) odstępstwo od warunków zabudowy odnośnie odległości nadbudowy od granicy działki nr 

321/7. 
Poinformował, Ŝe wielkość jego działki wynosi 741 m2, a dotychczasową budowę wykonano zgodnie 
z decyzją o warunkach zabudowy nr RAA-I-5280/7331/834/01/750/56 oraz decyzją o pozwoleniu na 
budowę nr RAA-I/7916/7351/921/01/750/56. 

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco: 

Ad 1) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenie na budowę zostały 
wydane przed wejściem w Ŝycie planu obecnie obowiązującego. Projekt planu utrzymuje 
nieprzekraczalną linię zabudowy wyznaczoną w dotychczas obowiązującym planie w 
odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej ul. Cechowej. Wyznaczona nieprzekraczalna linia 
zabudowy przecina istniejący na działce budynek garaŜowy. Zgodnie z zapisami projektu 
planu – § 13 ust. 2 pkt 5 lit. f „na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w 
Ŝycie planu przekroczone zostały powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej 
rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników 
lub parametrów”. 
Nie ma uzasadnienia dla zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy i umoŜliwienia nadbudowy 
istniejącego garaŜu, poniewaŜ dwukondygnacyjny budynek garaŜowo-gospodarczy 
usytuowany przy granicy działki jako towarzyszący zabudowie jednorodzinnej powodowałby 
zakłócenie ładu przestrzennego. 
Ponadto zgodnie z parametrami przyjętymi w projekcie planu istnieje moŜliwość rozbudowy 
lub/i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego. W stanie istniejącym powierzchnia 
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zabudowy wynosi ok. 0,20 powierzchni działki budowlanej, intensywność zabudowy ok. 0,33. 
Dopuszczone w projekcie planu wskaźniki zabudowy wynoszą odpowiednio do 0,25 i do 0,6. 
Zgodnie z projektem planu w budynkach jednorodzinnych dopuszcza się wydzielenie w nie 
więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego, 
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, dla usług 
stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i niezakłócających jej. 

Ad 2) Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych uzyskuje się przed wydaniem pozwolenia 
na budowę w trybie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Nie jest to 
związane z procedurą sporządzania planu miejscowego.  

5. R. Pohnke wniosła o uwzględnienie w planie: 
1) funkcji mieszkaniowej towarzyszącej funkcji usługowej, informując, Ŝe na terenie posesji przy 

ul. Unruga 62 istnieje budynek mieszkalny; 
2) moŜliwości realizacji budynku usługowego z mieszkaniem o wysokości 9-12 m, pow. 

zabudowy ok. 350 m2, w części podpiwniczonej parking z zapleczem technicznym, 
parter/piętro część usługowo-handlowa, II piętro część mieszkalna, dach płaski. 

5a. arch. Anna Bogusławska-Szulska, w imieniu R. Pohnke, w uzupełnieniu uwagi wniosła o 
uwzględnienie w planie: 
3) funkcji mieszkalnej na terenie posesji przy ul. Adm. Unruga 62. Do uwagi dołączono 

wizualizacje planowanej zabudowy oraz sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych 
w pobliŜu linii napowietrznej 110 kV, z których wynika, Ŝe spełnione są warunki techniczne 
do projektowania budynku usługowego z częścią mieszkalną. Ponadto posesja przy ul. Unruga 
62 połoŜona jest w pasie przy ul. Unruga, gdzie wszystkie budynki są budynkami 
mieszkalnymi z usługami; 

4) umoŜliwienia lokalizacji reklam wolno stojących na terenie posesji.  

Prezydent uwzględnił uwagę w części w następujący sposób: 

Ad 1,3) Dopuszczona została na terenie 054 U lokalizacja mieszkań integralnie związanych z 
prowadzoną działalnością usługową, lecz nie więcej niŜ jedno mieszkanie na jednej działce 
budowlanej. 

Ad  2) Dopuszczona została lokalizacja budynku usługowego z mieszkaniem – zgodnie z 
rozstrzygnięciem ad 1). Proponowana wysokość zabudowy i forma dachu pozostają zgodne z 
ustaleniami projektu planu.  
Projekt planu dopuszcza ok. 225 m2 powierzchni zabudowy, co odpowiada w przybliŜeniu 
powierzchni zabudowy przedstawionej na załączonej do uwagi koncepcji zagospodarowania 
działki. 

Ad 4) Wprowadzone zostały zapisy dopuszczające wolno stojące znaki (słupy, pylony) na terenie 054 
U o wysokości do 12,0 m oraz na terenach 056 U,KS i 057 U,KS o wysokości do 9,0 m, 
informujące o firmach prowadzących działalność na terenie, zawierające wyłącznie logo 
firmowe i/lub informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej działalności, dacie załoŜenia 
firmy.  

Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco: 

Ad 2) Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej proponowanej w opisie inwestycji powierzchni 
zabudowy 350 m2 (wielkość niespójna z załącznikiem graficznym – ok. 225 m2). 
Projekt planu ustala maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – do 0,50 powierzchni 
działki budowlanej, zwiększanie powierzchni zabudowy, zgodnie z uwagą do ok. 0,78 (przy 
wnioskowanej powierzchni zabudowy 350 m2) jest niewskazane, poniewaŜ uniemoŜliwiłoby 
właściwe zagospodarowanie działki – urządzenie dojść, dojazdów, miejsc postojowych oraz 
wymaganej powierzchni biologicznie czynnej. 

Ad 4) Jednym z podstawowych celów planu jest określanie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. SłuŜą temu m.in. zapisy dotyczące lokalizacji reklam. Reklamy wolno stojące 
są niedopuszczone w obszarze projektu planu, ze względu na ochronę walorów estetycznych 
przestrzeni.  
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Zlokalizowanie na niewielkiej działce, w sąsiedztwie dwóch ruchliwych skrzyŜowań 
planowanej zabudowy usługowo-handlowej z mieszkaniem oraz dodatkowo 
wielkoformatowej reklamy wolno stojącej (billboard) byłoby niekorzystne z punktu widzenia 
ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni publicznych oraz wiązałoby się z zagroŜeniem 
bezpieczeństwa ruchu.  

6. Jan Kowalski, Dorota Kozyra-Vikse, Jacek Choroś, Joanna Mariańska, Krzysztof 
Mariański, Andrzej Karasiewicz, Marian Przewoźny, Bernadeta Przewoźna, Beata Wenta, 
Ewelina Wenta, Karol Wenta, Halina Gnacińska, Jan Gruza, Czesław Nowicki, Eryka 
Nowicka, Ryszard Pstrongowski, Wiesława Pstrongowska, Jadwiga Podjacka, ElŜbieta 
Wrzesińska, ElŜbieta Krszyna   jako właściciele posesji przy ulicy Szklarskiej wnieśli o 
połączenie ulicy Szklarskiej z ulicą Rębaczy.  

Uzasadnili swój postulat informując, Ŝe do końca lat 90-tych taki przejazd funkcjonował. Został 
zamknięty na wniosek właściciela działki przy ulicy Frezerów 8. Obecny stan pogarsza warunki 
zamieszkania i bezpieczeństwo ze względu na utrudniony dojazd dla słuŜb ratunkowych, a takŜe 
uniemoŜliwia zapewnienie bezpiecznego stanu nawierzchni w okresie zimowym. 
Jest to jedyna ulica w sąsiedztwie, która jest „ślepa” mimo podobnego ukształtowania terenu. 
Otwarcie ulicy Szklarskiej usprawniłoby równieŜ układ komunikacyjny w rejonie osiedla „Kaczy 
Dół”. 

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco: 
Połączenie ul. Szklarskiej z ul. Rębaczy było rozpatrywane na etapie sporządzania obecnie 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Pierwsza wersja projektu planu (wykładanego do publicznego wglądu w dniach od 14.05. do 
03.06.1998 r.) przewidywała połączenie w formie ciągu pieszo-jezdnego. Jednak w wyniku złoŜonych 
uwag oraz po szczegółowej analizie istniejących uwarunkowań (duŜe spadki terenu oraz fakt, Ŝe ul. 
Szklarska, zrealizowana jako ulica ślepa, zapewniała dojazd do wszystkich nieruchomości) 
zrezygnowano z forsowania wariantu połączenia ul. Szklarskiej z ul. Rębaczy. 
Średnie pochylenie istniejącej ul. Szklarskiej to ok. 10%, na niektórych odcinkach przekracza 15%.  
Pochylenie łącznika pomiędzy ul. Rębaczy a ul. Szklarską wyniosłoby ponad 20%. (przy rzędnej 
terenu na placu do zawracania – 54,64 m n.p.m, oraz rzędnej terenu w osi ul. Rębaczy – 43,53 m 
n.p.m). Trudno w tym przypadku mówić o poprawie bezpieczeństwa i zapewnieniu dojazdu słuŜb 
ratunkowych. Odcinek ten byłby nieprzejezdny w okresie zimowym. 
Ponadto proponowane połączenie prowadziłoby w całości przez nieruchomości prywatne, w 
szczególności uniemoŜliwiając zabudowę działki nr 1248/5 połoŜonej przy ul. Rębaczy.  
Wobec powyŜszych uwarunkowań prowadzenie przedmiotowego połączenia jest nieuzasadnione. 

7. Dorota Kozyra-Vikse, Jan Kowalski, ElŜbieta Krszyna wnieśli o zmianę ustaleń projektu planu 
w następującym zakresie: 
1) otwarcie ulicy Szklarskiej do ulicy Rębaczy; 
2) ograniczenie zatoczki do mijania się pojazdów przy działkach nr 1513/5, 982/5, 998/5 do 

wielkości obecnie funkcjonującej, bez podcinania w/w działek. 
Przedstawili poniŜsze uzasadnienie do swoich postulatów. 
Ad 1) W latach 90-tych ulica Szklarska była przejezdna w kierunku ulicy Rębaczy. Zamknięcie 
przejazdu nastąpiło na skutek zarzutów Pana Jacka Paryska, właściciela działki zlokalizowanej przy 
ulicy Frezerów 8, który nie korzystał z ulicy Szklarskiej, a uwzględnienie jego wniosku przyniosło mu 
indywidualną korzyść. W trakcie sporządzania obecnie obowiązującego planu zagospodarowania 
osiedla „Kaczy Dół” Pan Jacek Parysek był tylko dzierŜawcą działki 1485/5, a jej właścicielem stał się 
dopiero w kwietniu 2011 r. 
Zamknięcie przejazdu pogorszyło bezpieczeństwo oraz warunki zamieszkania właścicieli posesji przy 
ulicy Szklarskiej. Obecna sytuacja ogranicza interwencję słuŜba ratunkowych, w przypadku awarii lub 
poŜaru odcina drogę ewakuacji mieszkańcom ww. posesji oraz uniemoŜliwia zapewnienie 
odpowiedniego stanu nawierzchni w okresie zimowym. 
Sąsiednie ulice równoległe do ulicy Szklarskiej nie są ulicami ślepymi mimo podobnego 
ukształtowania powierzchni. 
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Pod dawnym fragmentem ulicy Szklarskiej będącym obecnie własnością Pana Jacka Paryska 
zlokalizowana jest infrastruktura techniczna, do której znaczne ograniczenie dostępu powoduje 
aktualne zagospodarowanie tego terenu. 
Otwarcie ulicy Szklarskiej w kierunku ulicy Rębaczy usprawniłoby działanie układu 
komunikacyjnego osiedla „Kaczy Dół”. 
Ad 2) Zmniejszenie powierzchni działki 1513/5 (obecnie 338 m2) stanowiącej własność Pani Doroty 
Kozyra-Vikse w wyniku przeznaczenia jej części pod plac do zawracania pozbawi ją walorów 
uŜytkowych, działka straci na wartości lub utraci moŜliwość sprzedaŜy na wolnym rynku. 
Zmniejszenie w tym samym celu działek 982/5, 998/5, 490/5 i 974/5 naruszy wykonane na koszt 
właścicieli mury oporowe, co moŜe naruszyć konstrukcje budynków. 
Obecne plany budowy placu do zawracania są konsekwencją zamknięcia ulicy Szklarskiej na wniosek 
i w interesie tylko jednego właściciela działek 980/5 i 1485/5 o łącznej powierzchni ponad 1000 m2.  

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco: 

Ad 1) Jak w rozstrzygnięciu uwagi nr 6 oraz w uzupełnieniu: 
zgodnie projektem infrastruktury technicznej sporządzonym na potrzeby planu miejscowego 
istniejące sieci przebiegające przez tereny prywatne przewidziane są do przełoŜenia w linie 
rozgraniczające dróg. 

Ad 2) Właścicielka działki nr 1513/5 w maju 2004 r. uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w oparciu o zatwierdzony projekt 
zagospodarowania działki, zgodny z miejscowym planem zagospodarowania części dzielnicy 
ObłuŜe w Gdyni tzw. osiedle „Kaczy Dół” zatwierdzonego uchwałą nr II/14/2002 RM Gdyni 
z dnia 27 listopada 2002 r. (Dz.U. Woj. Pomorskiego z dnia 4 marca 2003 r., nr 32, poz. 382). 
Projekt zagospodarowania przewidywał poszerzenie zawrotki ul. Szklarskiej o pas szer. ok. 2 
m kosztem działki nr 1513/5.   
Wnioskodawczyni przyjęła warunki określone w pozwoleniu na budowę i na jego podstawie 
wybudowała budynek mieszkalny.  
Zawrotka w obecnym kształcie bez poszerzenia kosztem działek nr 1513/5 i 982/5 
uniemoŜliwia prawidłowe zawracanie samochodów, tym bardziej, Ŝe równieŜ słuŜy jako 
miejsce postojowe (dla składającej uwagę), stwarzając zagroŜenie bezpieczeństwa ruchu. 
Natomiast podcięcie działki nr 998/5 przebiega po linii istniejącego ogrodzenia. 
Plac do zawracania słuŜy przede wszystkim składającym uwagę i ma zapewnić im bezpieczną 
obsługę komunikacyjną, w związku z powyŜszym nie ma uzasadnienia zawęŜania linii 
rozgraniczających zawrotki. 

8. Małgorzata Wolska-Pyś jako właścicielka nieruchomości przy ul. Rębaczy 12 (róg Frezerów – 
działki nr 442/5 i 1099/5) wniosła następujące zastrzeŜenia do projektu planu: 
1)  projekt planu przeznacza część jej działki pod drogę dojazdową Rębaczy – 079 KD-D 1/2 

poprzez odcięcie pasa o szerokości 1-2 m. Nie zgadza się z takim rozwiązaniem, poniewaŜ jej 
dom jednorodzinny wybudowany legalnie 20 lat temu znajdzie się ok. 2 m od ulicy. Ulica 
Rębaczy połoŜona jest od strony południowej domu, gdzie znajduje się strefa dzienna na 
parterze, sypialnie oraz balkony. Ponadto odcięcie pasa działki będzie wiązać się 
z koniecznością ponownego umacniania terenu (teren spadzisty) i spowoduje brak moŜliwości 
postawienia samochodu przed garaŜem. 
Po drugiej stronie ulicy cały ciąg działek mógłby zostać okrojony bez takiej krzywdy dla 
mieszkańców – mają ulicę od strony północnej, teren jest bardziej płaski i budynki, czasami 
prowizorki są bardziej oddalone od ulicy. Ponadto ulica Rębaczy ma tylko 13 numerów, ruch 
samochodów jest ograniczony. Tak szeroka ulica nie jest potrzebna, tym bardziej, Ŝe 
wykonanie bezpiecznych, normatywnych chodników (osoby niepełnosprawne) nie jest 
moŜliwe ze względu na duŜe spadki. 
Poszerzenie ulicy spowoduje obniŜenie wartości nieruchomości przy ul. Rębaczy 12; 

2) proponuje skorygowanie wzdłuŜ istniejącego ogrodzenia linii rozgraniczających ulicy 
Frezerów (076 KD), która została juŜ zrealizowana kilkanaście lat temu. Spowoduje to 
włączenie do jej posesji pasa ziemi o szerokości ok. 2-3 m (jest zainteresowana wykupem), 
przylegającego do działki nr 1099/5, który wnioskodawczyni dzierŜawiła przez wiele lat od 
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ówczesnego właściciela, ogrodziła i zagospodarowała. W przeciwnym wypadku teren ten 
stanie się zapewne wysypiskiem śmieci dla przechodniów; 

3) ponadto nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczono w planie nie uwzględniając faktu, Ŝe 
działki 442/5 i 1099/5 naleŜą do jednej księgi wieczystej, przez co znacząco ograniczono 
moŜliwości ewentualnej zabudowy mojej posesji od strony ulicy Frezerów. NaleŜałoby 
dopuścić zabudowę usługową w odległości bliŜszej ulicy. 

Prezydent uwzględnił uwagę w części poprzez zmianę nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ul. 
Frezerów na przedmiotowym terenie do odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej, zweryfikowano 
linie zabudowy od ul. Frezerów. 

Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco: 

Ad 1) Ulica Rębaczy jest ulicą dojazdową. Projekt planu zachowuje szerokość ulicy na 
przedmiotowym terenie w liniach rozgraniczających 8,0 m – przyjętą w dotychczas 
obowiązującym planie. Poszerzenie ulicy jest niezbędne dla prawidłowego jej 
zagospodarowania i bezpieczeństwa ruchu. 

Ad 2) Przedmiotowy pas terenu połoŜony jest w liniach rozgraniczających ul. Frezerów – docelowo 
ulicy lokalnej. Stanowi fragment gminnej działki drogowej. Nie moŜe być przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniowo-usługową, co umoŜliwiłoby wykup tego terenu przez składającą 
uwagę, poniewaŜ stanowi rezerwę dla realizacji docelowego układu komunikacyjnego.  
Składająca uwagę winna zwrócić się do gminy z wnioskiem o ewentualną dzierŜawę terenu. 
Zgodnie z art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tereny, których 
przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem. 

9. Członkowie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej wnieśli poniŜsze zastrzeŜenia i postulaty: 
1) o utworzenie zjazdu z ulicy E. Kwiatkowskiego na zasadzie prawoskrętu; 
2) o połączenie ulicy Szklarskiej z ulicą Rębaczy; 
3) o sprawdzenie, czy nie jest moŜliwe połączenie ulicy Jantarowej z ulicą Płk. S. Dąbka; 
4) o niedopuszczenie do stworzenia moŜliwości realizowania wysokiej zabudowy na terenie 054 

U – zdaniem radnych zasadne jest zachowanie dotychczasowej perspektywy i tym samym nie 
przesłanianie budynku kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli, ponadto na wskazanym obszarze 
stoi równieŜ pomnik, który powinien być odpowiednio wyeksponowany; 

5) o rozstrzygnięcie problemu wiąŜącego się z fragmentem parafialnego cmentarza, znajdującego 
się w pasie drogowym ul. E. Kwiatkowskiego. 

Prezydent uwzględnił uwagę w części w następujący sposób: 

Ad 1) Projekt planu nie wyklucza powiązania ul. Perłowej z ul. E. Kwiatkowskiego – na warunkach   
uzgodnionych z zarządcą drogi.  

Ad 4) Projekt planu ogranicza wysokość zabudowy na terenie 054 U do 15,0 m, do 4 kondygnacji 
nadziemnych zachowując dominantę wieŜy kościoła. W ustaleniach projektu planu 
podkreślona została ranga przestrzeni wokół Pomnika Pamięci Rozstrzelanych Harcerzy. 

Ad 5) Fragment cmentarza przy kościele Św. Andrzeja Boboli – działki oznaczone w ewidencji 
gruntów jako drogowe nr 774/4, 506/4 (własność parafii) oraz 513/3 (własność gminy) 
połoŜone są poza granicami projektu planu. Ewentualna konieczność ingerencji w teren 
cmentarza zostanie rozstrzygnięta na etapie projektu budowlanego przesądzającego o 
docelowym przebiegu układu drogowego i zagospodarowania ulicy.  

Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco: 

Ad 1) Dodatkowy zjazd z ul. E. Kwiatkowskiego jest niewskazany ze względu na planowany 
docelowy przekrój ulicy – droga zbiorcza 2/2 oraz zasadność ograniczenia ruchu na ul. 
Perłowej, która stanowi wewnętrzną ulicę osiedlową nieprzelotową o uspokojonym ruchu. 
Dojazd do nieruchomości jest zapewniony poprzez istniejący układ drogowy (od ul Frezerów). 
Usprawnienia ruchu naleŜy poszukiwać w poprawie funkcjonowania i ewentualnej 
przebudowie skrzyŜowania ul. Adm. J. Unruga z ul. Frezerów. 

Ad 2) Jak w rozstrzygnięciu uwagi nr 6. 
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Ad 3) Połączenie ul. Jantarowej z ul. Płk. S. Dąbka nie jest właściwe ze względu na: 
− zasadność ograniczenia dodatkowego ruchu samochodowego na terenach zabudowy 

mieszkaniowej, 
− ograniczoną przepustowość ul. Jantarowej spowodowaną jej niewielką szerokością oraz 

parkowaniem przykrawęŜnikowym – wnioskowane połączenie generowałoby dodatkowy 
niekorzystny ruch, 

− trudności w przeniesieniu dodatkowego ruchu na ul. Płk. S. Dąbka - niemoŜność 
zapewnienia pełnego skrzyŜowania wnioskowanego połączenia z ul. Płk. S. Dąbka ze 
względu na zbyt małą odległość skrzyŜowania od skrzyŜowania ul. E. Kwiatkowskiego z 
ul. Płk. S. Dąbka. 

Projekt planu przewiduje połączenie ul. Jantarowej z ulicą prowadzącą do ul. Płk. S. Dąbka w 
formie ciągu pieszego. 

10. Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Fedorczuka, w imieniu Izby Gospodarczej Reklamy 
Zewnętrznej wniosła do projektu planu następujące uwagi:  

1) na terenach 031 MN1,MW1,U, 039 U/MW2, 040 U/MW2, 041 U/MW2, 042 U/MW2, 043 
U/MW2, 044 U/MW2, 052 MW3,U, 053 MW3,U, 054 U, 055 U, 056 U,KS, 057 U,KS, 058 
UO/U, 059 UO, 060 UO, 061 UO projekt powinien przewidywać dopuszczenie:   
− urządzeń reklamowych (dwustronnych) o pow. reklamowej kaŜdej ze stron do 3 m2 (np. 

citylighty) z zachowaniem minimalnej odległości między urządzeniami (np. 15 m) oraz 
szczególnego układu kompozycyjnego między nimi, 

− urządzeń reklamowych o pow. 9 m2 (np. cityscroll, superscroll) z zachowaniem 
minimalnej odległości między urządzeniami (np. 30 m) oraz szczególnego układu 
kompozycyjnego między nimi, 

− słupy reklamowo-ogłoszeniowe, 
− reklamę na meblach miejskich (takich jak np. stojaki na rowery, infomaty), 
− reklamę na kioskach; 

2) na terenach 070 KD-Z 2/2, 071 KD-L1/2, 076 KD-D 1/2 projekt powinien przewidywać 
dopuszczenie: 
− urządzeń reklamowych (dwustronnych) o pow. reklamowej kaŜdej ze stron do 3 m2 (np. 

citylighty) z zachowaniem minimalnej odległości między urządzeniami (np. 15 m) oraz 
szczególnego układu kompozycyjnego między nimi, 

− słupy reklamowo-ogłoszeniowe, 
− reklamę na meblach miejskich (takich jak np. stojaki na rowery, informaty), 
− reklamę w wiatach przystankowych, 
− reklamę na kioskach; 

3) na terenie 112 KDW projekt powinien przewidywać dopuszczenie: 
− urządzeń reklamowych (dwustronnych) o pow. reklamowej kaŜdej ze stron do 3 m2 (np. 

citylighty) z zachowaniem minimalnej odległości między urządzeniami (np. 15 m) oraz 
szczególnego układu kompozycyjnego między nimi, 

− słupy reklamowo-ogłoszeniowe, 
− reklamę na meblach miejskich (takich jak np. stojaki na rowery, infomaty). 

Wnioskodawca wskazał, Ŝe proponowane zmiany są całkowicie zgodne ze Studium. 
Umieszczanie nowoczesnych urządzeń reklamowych jest wpisane w funkcjonowanie 
współczesnych miast. Nie zakłóca ładu przestrzennego, co więcej uwzględnia potrzeby 
społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i kulturowe. Mogą równieŜ pozytywnie wpłynąć na 
atrakcyjność inwestycyjną Miasta Gdyni. Dopuszczenie nośników reklamowych o wysokim 
standardzie estetycznym oznaczać będzie, iŜ powstaną tzw. systemy nośników reklamowych, w 
które inwestować będą firmy reklamy zewnętrznej dbającej o wysoką jakość ich wykonania, a 
następnie o ich naleŜyte utrzymanie. Powinny one powstawać m.in. w ciągach pieszo-jezdnych 
sąsiadujących z terenami usługowymi, w okolicach głównych skrzyŜowań w takim miejscu, aby 
nie przeszkadzały w ruchu kołowym, pieszym, rowerowym oraz nie przesłaniały szczególnych 
osi widokowych. NaleŜy równieŜ zauwaŜyć, Ŝe urządzenia zamieszczane w rejonie pasa 
drogowego, wymagają kaŜdorazowo uzyskania opinii/zgody zarządcy drogi oraz w szczególnych 
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miejscach słuŜby ochrony zabytków. W związku z tym nie występuje ryzyko, Ŝe przedmiotowe 
urządzenia reklamowe umieszczane będą bez Ŝadnej kontroli w sposób naruszający ład 
przestrzenny. 

Prezydent uwzględnił uwagę w części w następujący sposób:  
Wprowadzone zostały zapisy dopuszczające wolno stojące znaki (słupy, pylony) na terenie 054 U o 
wysokości do 12,0 m oraz na terenach 056 U,KS i 057 U,KS o wysokości do 9,0 m, informujące o 
firmach prowadzących działalność na terenie, zawierające wyłącznie logo firmowe i/lub informacje o 
nazwie firmy, rodzaju prowadzonej działalności, dacie załoŜenia firmy. 
Projekt planu dopuszcza na terenach komunikacji lokalizację systemowych nośników reklamowych 
zlokalizowanych na wiatach przystankowych lub elementach przyjętego systemu informacji miejskiej. 
Tablice lub słupy ogłoszeniowe mogą stanowić elementy zaakceptowanego przez władze miasta 
systemu informacji miejskiej. 

Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco: 
Obecnie na terenie Gdyni reklamy rozmieszczone są w sposób chaotyczny, szpecąc przestrzeń 
publiczną miasta. Zadaniem planów miejscowych jest m.in. ograniczanie moŜliwości lokalizowania 
reklam do wybranych predestynowanych do tego celu miejsc. 
Jednym z podstawowych celów planu jest określanie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. SłuŜą temu m.in. zapisy dotyczące lokalizacji reklam. Reklamy wolno stojące 
(billboardy) są niedopuszczone w obszarze projektu planu, ze względu na ochronę walorów 
estetycznych przestrzeni.  
 

  
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 
dr inŜ. Stanisław Szwabski 
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Załącznik nr 3 

do uchwały nr XV/284/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2011 r. 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

ObłuŜe w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, 
Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania 
1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

ObłuŜe w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka 
i E. Kwiatkowskiego przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŜą do zadań własnych gminy: 

1) inwestycje w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego: 
a) ulicy 071 KD-L 1/2 (ul. Cechowa/Jantarowa) o parametrach ulicy lokalnej – 

jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu i obustronnym chodnikiem; 
b) ulic dojazdowych: 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) (ul. Frezerów do skrzyŜowania z ul. 

Perłową), 078 KD-D 1/2 (ul. Kołodziejska), 079 KD-D 1/2 (ul. Rębaczy), 080 KD-D 1/2 
(ul. Tokarska), 081 KD-D 1/2 (ul. Szklarska), 082 KD-D 1/2 (ul. Brukarska), 083 KD-D 
1/2 (ul. Czeladnicza), 084 KD-D 1/2 (ul. Snycerska), 087 KD-D 1/2 (ul. Bednarska), 091 
KD-D 1/2 (ul. Białowieska), 092 KD-D 1/2 (ul. Ciesielska), 093 KD-D 1/2 (ul. 
Czeladnicza),  095 KD-D 1/2 (ul. Cechowa); 

c) ciagów pieszo-jezdnych, w tym 102 KD-X (docelowo KD-L) – ul. Frezerów oraz ciągów 
pieszych. 

2) inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej: 
a) obszar planu objęty jest systemami sieci infrastruktury technicznej – niezbędne są 

inwestycje związane z modernizacją oraz rozbudową infrastruktury technicznej, w tym w 
powiązaniu z realizacją przedsięwzięć wymienionych w pkt 1. 

2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest 
zadaniem własnym gminy i moŜe być finansowana z budŜetu Miasta Gdyni lub współfinansowana 
ze środków zewnętrznych. 

3. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji wyŜej wymienionych inwestycji. 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 
dr inŜ. Stanisław Szwabski 


